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Natal
Um regresso à Infância

Comecemos pelo mito, já que em rigor histórico há pouco 
para dizer. Os factos são remotos e tão manipulados que 
é ocioso decifrá-los. Isso não retira encanto nem grande-
za a esta narrativa. Ela acumula o que em cada época se 
lhe acrescentou. E como já não há bancos de verdades, 
que respondam às inquietações, façamos como o homem 
primitivo, que encontrou na consciência mítica o que a 
razão não podia dar-lhe. Regressar ao mito é retomar o 
conceito de inocência. É 
readquirir uma linguagem 
simbólica, mais expressi-
va que todas as teologias. 
O mito. Uma rapariga de 
quinze anos, indiscutivel-
mente muito bela. Casada 
com um carpinteiro, sensi-
velmente com o dobro da 
idade. Há um anjo, vindo 
directamente do céu, para 
anunciar uma gravidez, sem 
colaboração de homem. 
O carpinteiro, temendo 
o pior, só pensou na fuga. 
Outro anjo informa que 
não, não foi obra do diabo 
mas de Deus. O dito, que 
se chamava José, acreditou 
e regressou à carpintaria. 
Outro facto maravilhoso 
simultâneo, em relação 
imediata com este: uma 
prima, já fora de idade, 
estava também de esperanças, pelo mesmo processo de 
fecundação. O nascimento dos dois meninos seria a salva-
ção do mundo. Em toda a fabulosa herança grega, não se 
encontra uma narrativa tão deslumbrante como esta. Daí 
o seu êxito eterno, tão atraente que parece divino. Tão 
verosímil, que aplaca a fúria racionalista dos inteligentes 
e submete a arrogância dos poderosos. Tão encantador e 

tão simples que seduz crianças e adultos, ricos e pobres, 
santos e pecadores.
Onde está o segredo deste fascínio, que tanto marca as 
diversas culturas, as famílias, as crianças, as cidades? O fe-
nómeno é tão vasto que arrisco apenas uma perspectiva, 
vagamente submersa mas que merece uma breve reflexão. 
O Natal é um POEMA. Não como os versos das múltiplas 
tradições poéticas, que habitam as literaturas. É antes um 
poema colectivo, sem texto, sem metáforas nem métricas. 
Subjaz no íntimo mais afectivo dos indivíduos. Próximo do 
amor e da ternura. Muito perto das grandes inquietações 
humanas. É o poema do NASCIMENTO, o acto simbóli-
co que nos faz entrar no mundo e no reino universal da 
vida. Natal, do verbo latino nascor, nascer. Nasce um me-
nino, nasce uma menina, nasce o mundo. E em cada adulto 

mora uma criança adiada, 
eventualmente perdida, 
que ainda está numa esqui-
na, cheia de frio, à espera 
que alguém a vá buscar. O 
Natal não são versos que 
se possam aprender de 
cor. São actos simbólicos, 
carregados de intenções e 
vivências, que dificilmente 
remetemos para o sótão. 
Podemos cobri-los de si-
lêncio. Mas podem arder 
até ao fogo das lágrimas 
em cascata. Por isso é um 
verdadeiro poema, pelo 
conteúdo, pela forma, e às 
vezes até pelo requinte da 
sua realização. E porque o 
é na vida, na emoção dos 
actos que o celebram, é 
que ele se pode traduzir 
em inesquecíveis textos da 
mais pura poesia. Também 

aqui se aplica o princípio geral: primum vivere, deinde scribe-
re. Viver o NATAL é procurar a criança que anda semeada 
nos meandros da memória. É dar-lhe a mão e levá-la a ver 
a neve, ou o mar ou o nascer do sol. É dar-lhe chocolate 
quente, numa tarde intensa de intenso frio. Como se faz 
às crianças que moram perto de nós.       

Alexandre Gonçalves                                             

DEzEMbRO 

Katia Almeida
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t pPor natureza o homem integra-se em 
grupos, edificando vínculos afectivos e 
sociais: só pode viver convivendo. Sendo 
ele uma realidade biológica, psicológica, 
social e afectiva, só tem sentido interagin-
do com outros visando os mais diversos 
objectivos, consciencializados ou não. E 
assim, numa sociedade evoluída, os ci-
dadãos organizam-se em grupos da mais 
diversa índole: espontâneos, uns; com 
enquadramento legal e directivo, outros. 
Todos eles perseguem objectivos bem 
concretos, mas as dinâmicas que se geram 
no seu seio são de uma disparidade muito 
larga: se nalguns se desenvolvem laços de 
profunda, sincera e gratuita amizade, em 
muitos prevalecem motivações interessei-
ras. 
Existe um grupo, onde eu próprio me 
incluo (e sinto-me bem nele), conheci-
do pelo nome de Associação de Antigos 
Alunos Redentoristas (AAAR). Certos 
membros encontram-se regularmente em 
convívios, por vários pontos do país. Anu-
almente realiza-se um encontro mais alar-
gado, designado Encontro Nacional. O 
mais recente ocorreu nos dias 8 e 9 de Se-
tembro p. p., em Gaia. Com o pensamento 
nele, gerei a reflexão que vai dando corpo 
ao pequeno texto que estou urdindo.
Tudo girou em torno da MESA, vasta, far-
ta e quente, onde, copiosamente, se sorveu 
a palavra e o alimento: a mesa da Assem-
bleia Geral; a mesa de apoio a uma pales-
tra; o altar; a mesa das refeições; a mesa 
de um brinde generoso com o precioso 
néctar do Douro – o Porto. Todos os actos 
do programa estiveram magníficos, mas, 
por razões de espaço e tempo, não vou 
focá-los integralmente. Apenas faço uma 

referência à mimosa, à distinta palestra 
em que o Freitas Escaleira nos exercitou 
com suave elegância (não esqueçamos que 
“Palestra” era, na Grécia Antiga, o depar-
tamento onde se adestrava o corpo, inte-
grada no “Ginásio”, onde se exercitava o 
corpo e a mente, se aprendia a filosofia, as 
letras, o saber). Fiquei sensibilizado e po-
sitivamente impressionado com a viagem 
que nos convidou a fazer com ele, através 
da riqueza densa da etapa já percorrida da 
sua vida. De forma gradativa, como quem 
sobe as escadas lentamente (como quem 
sobe as escaleiras… – no puro linguajar 
transmontano!), conduzindo as visitas a 
sua casa em conversa informal, com uma 
simplicidade comovedora pôs a nu à nos-
sa frente, translúcida, a sua vida inteira, 
numa “decantação permanente”. Com ele 
vagueámos, enternecidos, ao som da sua 
música e, deleitados, sonhámos embala-
dos ao colo macio da poesia. O Escaleira 
terá passado ao lado de uma grande car-
reira na esfera da música, abandonando a 
criação por necessidade de lutar pela so-
brevivência. Com oportunidade, veio-me 
à memória, no momento, o pensamento 
de Bernard Shaw: “Quem pode, cria; 
quem não pode, ensina”. Brilhante aula de 
humildade, a do Freitas Escaleira!
Chegados a este momento, as pergun-
tas mais legítimas que se impõem, serão 
as que tentem decifrar o que levou uma 
meia centena de pessoas, de várias dispo-
sições, a reunirem-se em torno da MESA, 
e o que terá havido de singular neste En-
contro. Sinceramente, não tenho resposta 
taxativa à primeira questão. Se, com rigor, 
nem sequer sei por que eu estive presen-
te, com maior razão não posso saber por 

que estiveram os outros colegas. Tudo o 
que posso fazer é um mero exercício de 
pura especulação. Cuido que a resposta 
mais segura reside, certamente, na ami-
zade que une as pessoas, na admiração e 
respeito por um passado marcante vivi-
do com similitude. Talvez haja a procura, 
algo saudosista, de uma espécie de “paraí-
so perdido”, que foi o convívio precoce, se-
reno e despreocupado, na turbulência da 
adolescência e aurora da juventude, com 
colegas e professores que nos marcaram 
indelevelmente, num espaço e tempo bem 
inscritos na memória, embora muito an-
tigos. Ou, talvez não haja em mente qual-
quer móbil consciencializado, bastando 
às pessoas gostarem de estar presentes 
porque lhes dá gosto gostarem de estar – 
pura gratuidade! Uma coisa é certa: lia-se 
no rosto dos presentes um rasgo de feli-
cidade. Reinava um ambiente de fraterna 
amizade e de partilha. 
Singularidade deste Encontro? Desde 
logo, a constatação de que ali ninguém se 
move por interesses pessoais. Não se me 
afigura que alguém pretenda, através da 
Associação, atingir uma plataforma supe-
rior de realização pessoal ou profissional: 
neste âmbito os associados, em elevado 
número, temos quase tudo feito; resta-
-nos gerir, sapientemente, o tempo ainda 
disponível do entardecer, até ao ocaso. E 
ainda, sem dúvida, a evidência da plura-
lidade de ideias, pontos de vista pessoais, 
formações, concepções políticas e religio-
sas, que, não sendo impedimento, antes 
facilitam o robustecimento de uma ami-
zade fraterna que um rotundo amplexo 
sugere: redondo, amplo e sonante, como 
os que aconteceram por lá, sem conta. ●

Singularidade 

de um encontro M. José Rodrigues
Curso 1960

C R Ó N I C A

Todos. Todos o são. Os de Fátima, os do Sabugal, 
os já realizados anteriormente em Gaia. É que 
sempre que nos encontramos, há muitos beijos e 
abraços que se dão, muita amizade que se reno-
va, muita saudade que se mata, muita conversa 
que se põe em dia. É claro que, para que tudo 
isto aconteça, é necessário o contributo de muita 
gente, contributo principalmente dos seus orga-
nizadores, à frente dos quais tem estado geral-
mente o Arsénio, do presidente Manuel Vieira, 
do Assis e do P.e Faustino, cujo acolhimento que 
nos faz do princípio ao fim nos é verdadeira-
mente agradável. Também o encontro deste ano, 
realizado no Seminário de Cristo Rei (Gaia) nos 
dias 8 e 9 de setembro, foi muito rico. Encerrou 
num restaurante do Porto com um almoço bem 
servido, com discursos vários à mistura, depois 
de feita uma visita às caves da Real Companhia 
Velha e de efetuado um circuito turístico por 
Gaia e Porto. No dia 8, depois da Assembleia 
Geral da parte da manhã, tivemos de tarde uma 
comunicação muito viva e interessante do cole-
ga Freitas Escaleira, dando testemunho de si e 
do que tem sido a sua vida. Foi um testemunho 
que ele nos deu de uma forma tão simples, tão 
despretensiosa e tão atraente que a todos nos 
cativou durante duas curtíssimas horas. Freitas, 
parabéns e o nosso obrigado. Eis algumas opiniões 
sobre o nosso Encontro Nacional 2012:

Mais um (Re)Encontro em Gaia... Durante 
o dia 8, sábado, houve cerca de três deze-

nas de participantes e no domingo, na visita às 
caves e no almoço, éramos mais de quarenta. 
Mas se faltaram vários maratonistas dos nos-
sos encontros, as presenças neste pela primeira 
vez do António Manuel Rodrigues e do Nelson 
Pais, acompanhados das suas respetivas espo-
sas, assim como do Francisco Cabral foram 
motivo de grande satisfação.
O Freitas Escaleira com a sua rica palestra 
abriu um novo ciclo de testemunhos que evi-
denciam o nosso grande capital humano... 
Sim, senti-me bem, muito bem, durante os 
dois dias...
Na “Galeria de Imagens” do nosso site, po-
dem ser vistos os registos do acontecimen-
to. O vídeo do Martins Ribeiro lá colocado 
é um magnífico registo das várias fases des-
te nosso (Re)Encontro. Também nas “Fotos 
de Encontros” já aparece um álbum de ima-
gens referentes a ele. Ainda no nosso site, 
encontra-se já atualizada a listagem dos 
Órgãos Sociais para o biénio 2012-2014 e 
está disponível desde sempre a leitura dos 
Estatutos da Associação. Em resposta a um 
e-mail meu a dar muito resumidamente in-
formações sobre o Encontro, e-mail remeti-
do para cerca de uma centena de endereços, 
vários colegas justificaram mais uma vez a 
sua ausência por razões imperiosas.

     Manuel Vieira

Como são enriquecedores os nossos 

(Re)Encontros!
Caros companheiros e amigos: Estou aqui a 

informar-vos de que o filme do nosso En-
contro de Gaia se encontra publicado no You-
Tube e colocado na respectiva rubrica do nosso 
site. Devo informar-vos de que o filmezito tem 
cerca de doze minutos, sendo necessariamente 
um resumo do que se passou; no entanto, está 
lá um bocadinho de tudo. Fico à espera de que 
vos agrade e dos vossos possíveis comentários. 
Depois, aproveito para dizer que gostei muito 
do convívio e de ter conhecido mais uns com-
panheiros, precisamente os que vieram pela pri-
meira vez. Por último, confesso-vos que apreciei 
imenso a “prova” do generoso néctar do Porto 
oferecido nas caves e, como eu sou um tanto 
guloso, não resisti a emborcar os dois cálices 
que me puseram na frente; depois, claro, tive 
ali uns segundos em que, dado o meu diminuto 
encaixe dos efeitos destes fortes impactos, me 
pareceu ouvir o longínquo e sumido trinado de 
alguns passarinhos. Porém, nem se deu por tal. 
Um sincero abraço a todos vós.

               A. Martins Ribeiro

Fiquei deveras emocionado com o Encontro 
Nacional da AAAR e como tudo lá se pas-

sou. Foi muito gratificante ver como partilha-
mos as nossas ideias e a maneira como eram 
apresentadas. Foi a primeira vez que estive pre-
sente. Relembrei factos que julgava esquecidos. 
Foi muito bom conversar com o Freitas e dar 
aquele abraço ao Peinado, ao P.e Faustino, ao 
Arsénio, ao Padre Silvério e a outros colegas. 
Obrigado à organização pelo alto nível do En-
contro.

Francisco Cabral de Sousa

Esteve muito bem o nosso Encontro 2012 
em Gaia. Ainda ontem barafustávamos 

com o tempo. O tempo hoje foi de encontro, 
de revisitação de antigos e sempre novos cole-
gas. Descobrimo-nos sempre que nos encon-
tramos. Deixando o quotidiano, remontámos 
a um espaço e a uma emoção antiga agora 
renovada. Mais envelhecidos, somos ainda os 
mesmos. Mas o bom daquela tarde de 8 de se-
tembro foi ouvir e sentir a memória narrativa 
do Freitas Escaleira a propor a decantação do 
ser, do nosso ser. Mostrou-nos uma traves-
sia, a dele, mas a nossa também se acoplou. E 
quando o Freitas desfiava as suas contas, todos 
nos deixávamos guiar pelos seus passos, pelas 
suas fantasias musicais, pela sua vida feita de 
poesia, pela sua procura da verdade. Obrigado, 
Freitas, por tudo o que nos deste. A missa foi 
ponto culminante do nosso Encontro. A nossa 
emoção rebentou com as palavras sentidas do 
Francisco de Assis que deixou que a verdade 
falasse alto, muito alto. O P.e Faustino esteve 
impecável e partilhou connosco a ideia de que 
todos somos divinos.

Ismael Malhadas Vigário

Este ano só pude estar no Grande Encontro no 
sábado de tarde. Foi muito bom para mim 

poder assistir à palestra do amigo Freitas Esca-
leira, reviver companheiros e conviver com eles, 
o que me fez bem e me fez sentir profundamente 
aquilo que nós temos de melhor, a solidariedade. 
Tenho que dar os meus parabéns a quem teve a 
feliz ideia de convidar o Freitas para nos enrique-
cer com o rico testemunho da sua vida. Da vez 
anterior que estive com ele foi na célebre Favada 
no paraíso de Orbacém, isto é, na casa do Frei 
Assis. Foi um dia riquíssimo, quer pelo almoço, 
quer pelos presentes, quer por tudo o que se fa-
lou, e o Freitas foi um dos que nesse dia marcou 
uma excelente presença. Ele agora deu-nos a co-
nhecer as suas origens, a sua carreira profissional 
e o seu gosto pela literatura, poesia e música. Sen-
ti-me muito orgulhoso quando evocou o nome 
do meu pai, como tendo tido influência na sua 
iniciação musical, e mais feliz fiquei quando ouvi 
música instrumental de xilofone. Obrigado, Frei-
tas. Para finalizar, a Assembleia, embora reduzi-
da, votou bem, votou na continuidade de quem 
com o seu espírito consensualista tem agregado 
muita gente. Parabéns, Manuel Vieira e restantes 
membros da equipa.

  Peinado Torres

Apenas duas notas de apreciação sobre este 
nosso encontro. De um lado, o indesmen-

tível empenho da organização. O Arsénio pôs as 
mãos no trabalho, sem grandes apoios laterais, e 
convidou-nos convictamente a mais uma deslo-
cação “nacional” à casa-mãe. Percebe-se que fez 
quase tudo sozinho, sem quaisquer certezas de 
adesão ou retorno. Outros teriam desistido. Um 
sentimento de gratidão para com ele fica bem 
a todos. Pena foi não terem sido muitos os que 
trocaram a sua vidinha pelo encontro. Mas há 
o outro lado das coisas. Neste caso, a resposta, 
a reação, a atitude. Pressente-se uma espécie de 
decadência precoce. Os sócios caíram generi-
camente numa passividade frouxa, quase senil, 
como quem aguarda que o presidente da jun-
ta leve os velhinhos a passear. Eles não exigem 
muito. Também entre nós parece que o essencial 
é ver a malta, dar um abraço avulso, afinar um 
pouco a fé e ala que se faz tarde. Tudo isto é le-
gítimo e natural. Mas convenhamos que é pou-
co. Ora, percebendo-se o perigo, sugeriu-se que 
uma comissão de três voluntários programe, em 
cada ano e com a devida antecedência, a festa da 
Associação. Não podem ser sempre os mesmos 
a mostrar o seu talento ou voluntarismo. Capa-
cidades não faltam a ninguém. E os locais possí-
veis, como já se demonstrou, são mais do que os 
anos que nos restam para que isto valha a pena. 
Pede-se generosidade e criatividade. Fica proibi-
do desistir, discutir inflamadamente, e nada fazer 
no terreno. Quem é que avança? Quem é que 
avança, por exemplo, para Bragança?

      Alexandre Gonçalves
2
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aA montanha dominava, imponente e 
majestosa, a aldeia que descansava nas 
profundezas do vale. No cume era duma 
cor escura e sombria, semeada de rochas 
e penedos, logo mais abaixo enfileirava 
um bosque de altivos pinheiros oscilan-
do à força da ventania, depois pequenas 
leiras cultivados no declive semelhavam 
os degraus duma escada verde por onde 
se podia descer até ao fundo do vale ou 
subir até ao céu. Por baixo podiam ver-se 
os marcos brancos da estrada, riscando o 
monte.
Estava frio, que era numa tarde dos últi-
mos dias de Dezembro, porém, mesmo 
assim era linda, serena e quieta, só de vez 
em quando uma frigidíssima aragem agi-
tava levemente os ramos dos arbustos.
Ao longe, caminhando pela estrada, apro-
ximavam-se duas pessoas. Parecia uma 
mulher com uma criança e, já mais che-
gados, assim era na verdade. Uma mulher 
ainda nova trazia uma criança encostada 
às saias. Ambas tiritavam de frio que o 
seu agasalho era fraco. Cobria-lhe a cabe-
ça um lenço esfarrapado que ela apertava 
cada vez mais contra a face e o resto do 
vestuário não passava de feios andrajos. O 
pequeno era filho da desditosa e encostava 
a cara ao corpo da mãe para evitar aquela 
aragem penetrante que zunia plangente. 
Os pés descalços pisavam apressadamente 
o asfalto da estrada na ilusão de lhe pode-
rem achar um troço mais quente.
Para onde se dirigiam?
Caminhavam ao acaso, à procura de um 
abrigo ou de um naco de alimento dado 
por esmola. Eram mendigos vagabundos, 
errantes pelo mundo, na esperança de co-
nhecerem uma lareira que, possivelmente, 
nunca iriam  encontrar.
Dali a poucas horas era noite de Natal, 
essa Noite Santa que a todos lembra con-
forto, se não para o corpo ao menos para 
o espírito. Todos possuem as suas casas, 
ou choupanas, ou tugúrios mesmo. Con-
tudo, ainda existem milhentas almas para 
as quais o tecto é a imensidão dos céus!
Voltam os filhos e familiares ausentes para 
confraternizar na doce companhia dos 

seus, como avezinhas migradoras que re-
gressam aos ninhos, juntam-se os irmãos 
e os parentes. Mas ainda existem muitos 
que vivem abandonados, sós e tristes, 
sem um carinho de mãe, sem os beijos de 
uma esposa, sem a ternura de filhos, sem 
o consolo de um ser querido, mesmo nas 
horas mais negras da vida.  
São os desabrigados e sem fortuna.
Eram dessa forma aquelas duas criaturas. 
– Mãe, chegaremos ao povoado antes de 
escurecer, para ver se nos dão de cear nes-
ta noite de Natal?
– Sim, meu filho, aposto que hoje nin-
guém terá coragem de nos negar alguma 
coisa.
– Mãe, porque todos são felizes, só nós 
somos companheiros da miséria? Mãe, eu 
queria ser feliz, tenho frio, tenho fome!...
Que responderia a desventurada, impo-
tente para consolar o pequeno? A respos-
ta eram duas lágrimas que lhe saíam dos 
olhos, silenciosas e furtivas.
– Não, meu amor, não estamos sozinhos 
neste mundo, pois esse Menino que hoje 
nasceu vela por nós lá do Alto e também 

por todos os desgraçados da Terra. Por 
certo não se esquecerá das nossas preces. 
Vês? Acolá vem outro companheiro nos-
so, outro mendigo.
De feito, uma criança, também esfarrapa-
da e tiritando de frio, avançava na direc-
ção deles e em breve se encontraram. Era 
duma beleza rara o seu rosto que parecia 

feito de marfim, os olhos irradiavam calor 
e luz, os lábios entreabriam-se num sorriso 
de inefável ternura, de extrema beatitude.  
– Olá meu menino, interpelou a mulher, 
para onde vais? Tremes de frio. Se fosse rica 
havia de te dar uma grande esmola para 
poderes passar esta noite de Consoada sem 
conheceres a desgraça. Mas sou como tu, 
pobre e desvalida.
– Senhora, respondeu a criança com apa-
rente alegria, venho lá de baixo, da aldeia, 
onde recolhi algumas esmolas, uns nacos 
de pão e pedaços de carne. Agradeço a tua 
generosidade. Vinde que vamos repartir 
por todos pois, de certo,  trazeis fome.
Ora sucede que, para poderem comer 
alguma coisa do que o menino trazia, ali 
junto deles, numa curva da estrada e en-
feitando as bermas, erguiam-se uns aze-
vinheiros de folhas serreadas e picantes, 
cheios de bagas vermelhas. Estas são, por 
assim dizer, as flores do Natal que embele-
zam montras e presépios numa decoração 
inconfundível.
Os três acolheram-se debaixo dos peque-
nos arbustos no consolador engano de 
que talvez aí a viração enregelante não 
lhes atormentasse tão intensamente os 
membros meio desnudos. O menino re-
cém-vindo parecia contente, indiferente à 
camada de geada que se ia amontoando, 
lenta, penetrante, nas entranhas da terra. 
Falava e sorria mesmo, dando ânimo ao 
filho e à mãe.
– Comei, comei, dizia ele abrindo uma 
pequena saca donde tirou bocados de 
boroa e carne cozida. Comei que esta é a 
nossa Ceia de Consoada.
Nos olhos da pobre mãe apenas brilhavam 
as gotas lacrimosas, provocadas por ondas 
de ternura e simpatia que emanavam da-
quela estranha criança.
– Donde és tu, meu menino? Inquiriu ela 
num tom de voz muito doce e bondoso.
– Se te disser donde sou nunca atinarás 
com a minha terra, porque ela é longín-
qua e distante. Lá não há frio, nem fome, 
nem desgraça, nem maldade. Lá tudo é 
belo e cheio de conforto.

O azevinho 
de ouro

A. Martins Ribeiro
Curso 1944

(Cont. p. 9)
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Aventino Pereira

Curso 1964

Às quartas-feiras não trabalha. Nem vai 
ao ginásio, passear, dormir ou almoçar 
em frente ao mar, um flute de champanhe, 
um mix de sushi e um café a findar como 
tantas vezes faz. Às quartas-feiras de tarde 
não tem programa, não atende o telefone, 
não tem horário. Às quartas-feiras de tar-
de não tem nome, não tenho nome res-
pondeu já muitas vezes a quem o abordou 
na rua e por qualquer circunstância lhe 
perguntou a graça.
Deixa o automóvel sob a Ponte D´Arrá-
bida, caminha lentamente pela marginal, 
passa a igreja do Corpo Santo de Massa-
relos e começa a subida da rua, íngreme, 
até ao entroncamento com a Rua de Jorge 
Viterbo Ferreira.
Parou. Do sul o belo horizonte, do nor-
te a fealdade da rua. Sobe-a, lentamente, 
tem tempo todo e nenhum, sem horário, 
já sabemos. O Palácio de Cristal conhece-
-o desde a adolescência, aos domingos à 
tarde, pela Avenida das Tílias para baixo, 
para cima, para baixo, para cima, piscan-
do os olhos às criadas das casas burguesas 
da cidade que as deixavam sair, arrumada 
a mesa do almoço e até à hora de prepara-
rem o jantar. O seu grupo não menos de 
dois e nem mais de quatro, diziam-lhes 
que eram marçanos na Mercearia do Bo-
lhão ou da Drogaria Castilho, serventes 
nas tascas da Travessa dos Congregados, 
ou operários metalúrgicos na Fábrica do 
Cobre da Circunvalação.
Era conforme o dia e o porte das criadas. 
Para que a mentira fosse verdade, sabiam 
os pormenores mais relevantes de cada 
uma dessas profissões imaginadas. Antes 
de se revelarem, deixavam que elas se re-
velassem ou fizessem perguntas porque só 
as perguntas é que mostram o pensamen-
to, repetia o Gonçalo, o filósofo, como os 
outros o apelidaram desde o dia, em que 
o professor de história, no quinto ano do 
liceu lhe perguntou o nome de um filósofo 
da antiga Grécia e ele respondeu pronta-
mente, vitorioso, Einstein.
O filósofo era o primeiro a abordá-las na-
quele seu jeito tímido de que as mulheres 
gostam e numa gaguez inventada de que 

elas, inevitavelmente, tinham piedade.  
Como naquele tempo ainda era muito 
feio, ele abordava sempre a mais bela do 
grupo porque já sabia que nem ela queria 
nada com ele, nem ele tinha a esperança 
de alguma vez passar para além da Aveni-
da das Tílias do Palácio de Cristal.
E a coisa funcionava sempre, de tal modo 
que, até ao dia em que confessou que esta-
va apaixonado pela filha mais nova do seu 
célebre professor de História do quinto 
ano dos liceus, o “filósofo” teve todos os 
cognomes com que o seu grupo dos do-
mingos à tarde o foi apelidando. 
Mas não é o Gonçalo que agora sobe a feia 
Rua de Jorge Viterbo Ferreira, vinte anos 
depois do fim das tardes de domingo a 
meterem conversa com as jovens criadas 
da burguesia portuense.
É quarta-feira, o dia está o dia da cidade 
do Porto, cinzento, humidade e neblina 
na proporção certa de vinte e um graus de 
temperatura do mês de Julho desse ano.
Há cinco anos que faz este mesmo ca-
minhar lento e contido, rua acima, porta 
principal do Palácio de Cristal e, uma vez 
lá dentro, a Avenida.

É Leonardo, o mais novo do grupo e tam-
bém o mais belo, o mais reservado, o mais 
tudo, aquele a quem os amigos chamavam 
“Conde”. No Jardim dos Sentimentos, ele 
observa a estátua, “a Dor”, de António Tei-
xeira Lopes.
Às quartas-feiras senta-se no Jardim, in-
clina o rosto como a inclinação do rosto 
da estátua, observa os lábios sensuais, a 
perfeição, o pescoço, chora, murmura e 
medita, como a estátua. E sente. Sobre-
tudo sente. “A Dor” de Teixeira Lopes lá 
ficou, no mesmo Jardim de todas as quar-
tas-feiras até à próxima semana em que 
Leonardo ali virá. Agora, regressa, sobe 
as escadas, a Avenida das Tílias de novo, 
a memória dos passeios de domingo, as 
criadas, e a Matilde, a menina-criada da 
Casa dos Sampaios. Namoraram. Às es-
condidas dos outros, à escondida das cria-
das. Ela a dizer que não podia ser, que ele 
só queria fazer pouco dela e ele a dizer-lhe 
que sim, que o amor vence tudo, que não 
lhe importava a condição social, que os 
pais não tinham nada que se opor. Namo-
raram. Aos domingos à tarde deixou de 
ser o Palácio de Cristal, era de mão dada o 
Jardim de S. Lázaro, o do Carregal e quan-
do o autocarro dava tempo, pela Foz, ver o 
mar e comerem croissants na Confeitaria 
Doce Mar. Vieram os dias, uma pensão na 
Praça de Carlos Alberto e, no princípio do 
mês, quando a mesada de Leonardo es-
tava inteira, o Hotel Paris, uma piscadela 
ao porteiro amigo e subiam. Quando Le-
onardo concluiu o 5.º ano médico, o pai 
perguntou-lhe que prenda gostava de ter. 
O seu consentimento, disse-lhe Leonardo.
Não, respondeu o pai.
Vinte anos depois, estão sentados. No 
meio deles um jovem, terá essa idade, 
mais ano menos ano. Que quererão?
– Perfilhar este jovem, que é meu filho, e 
casar com esta mulher, diz Leonardo. 
– Mas há um problema, intervém Matilde. 
É que ambos ainda somos casados. ●

Crónicas da vida 
de um advogado

O Ténue Tempo das Cores

Às nove horas matinais, ainda chovia. 
Mas quando, um pouco depois, chegou o 
primeiro grupo, o sol estendeu uma pas-
sadeira de oiro, que abriu de par em par 
a alameda de entrada. O S. Martinho é 
guloso destes momentos e oferece a sua 
cumplicidade a todos os que se empe-
nharem num encontro tão outonal e tão 
sereno como este. Resumo tudo numa pa-
lavra: irrepreensível. Trabalho de efectiva 
participação de todos os presentes. Nin-
guém foi surpreendido de mãos caídas, a 
servir-se de serviços alheios. Comemos e 
bebemos com a mais cristã das alegrias. 
Por fim, com as vozes temperadas a gos-
to, fizemos uma incursão pelos cantares 
alentejanos, liderados pelo Valdemar, que 
afinou o seu órgão vocal para a ondulação 
do tenor, mostrando talento e prática ca-
nora. E ensaiou-se a nova versão do hino 
da Palmeira, em vernáculo transparente e 
foneticamente rigoroso.
Porém, a grande surpresa estava guardada 
para a hora do crepúsculo, um pouco antes 
de a noite pousar, pesada de frio e de mis-
tério, sobre os campos em repouso. Acen-
demos então duas fogueiras. Uma tão efé-
mera quanto a chama breve da caruma o 
consentiu. Nela arderam as castanhas, até 
ficarem loiras e quentes, mostrando-se do-
ces e antigas como a infância. Depois foi a 
roda do fogo, tão perene como o lume dos 

nossos antepassados. A chama ergueu-se 
à altura das árvores. Os troncos incandes-
centes iluminaram a noite imediata. Criou-
-se uma atmosfera de regresso a uma idade 
pré-histórica. Uma tribo inteira eleva até à 
transcendência o mistério arcaico do fogo. 
À luz da trémula chama, os rostos concen-
tram-se numa fala intimista. Apetecia que 
fosse longa aquela hora. A palavra circulou 
comovida, sob o manto matricial da noite. 
O espírito, que estava latente ao corpo e à 
alma, libertou-se da obscuridade e fez-se 
voz. Houve quem descesse naturalmente 
pela memória abaixo, de onde emergem 
confidências surpreendentes. Qualquer 
coisa estava acontecendo por dentro da 
gente, um qualquer afecto de sabor sereno 
e lento. As intervenções, embora sóbrias, 
agarravam e exprimiam qualquer coisa 
de novo, que aconchegava do frio que faz 
em novembro. E as palavras, de mão em 
mão, passavam tão quentes e luminosas 
que apeteceu guardá-las como fotografias 
de família.
Como tudo o que é belo, houve um co-
meço, um meio e um fim. O fim foi um 
abraço de novo tipo, sem convenções nem 
cortesia, mas intenso e duradoiro. Feitas 
as promessas de novas edições, os cavalos 
acenderam-se e em poucos minutos um 
silêncio de ausência cobriu pesadamente o 
que restava da noite. ●

A roda 
do fogo Alexandre Gonçalves

Curso 1957
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oaO meu Natal contado aos netos
A noite era linda e estrelada, coisa rara 
para um 24 de Dezembro em Paris. A 
neve, este ano, desanimou-se antes de 
chegar à capital. Assistir devotamente às 
3 missas dessa noite abençoada, tinha um 
sabor de lenda na minha vida. Uma missa, 
com três crianças de 4 a 10 anos, seria um 
martírio impor-lhes tanta leitura e horas a 
fio. Nesse ano, resolvemos levá-los de car-
ro visitar os Campos Elíseos, a mais bela 
avenida de França e talvez do mundo. As 
árvores frias e invernais gritavam vestidas 
de mil cores e movimentos desafiando essa 
avenida de 1910 metros de comprido e 70 
de largura. Ao cimo, olha o arco da Étoile. 
Em baixo, cresce para o céu o obelisco da 
Concorde, trazido do Egipto do templo de 
Luxor e erigido em 1836. Encostados, o 
jardim das Tuileries e o museu do Louvre. 
Nessa noite, ao correr da avenida, imensas 
tendas, onde os comerciantes enchiam o 
mealheiro graças aos milhares de pessoas 
que andavam à busca dum sonho.
Os netos bebiam tudo, ora em silêncio, ora 
com pequenas exclamações, ou filmando 
as maravilhas da noite de Natal.
A fome apertava. Não havia presépios 
nem troncos de árvores ao lume como na 
minha aldeia, quando eu era criança e saía 
de casa, pés descalços, abandonando a la-
reira pobre, para ir ver essas chamas que 
subiam até aos 4 metros.
Chegados a casa, o ambiente quentinho, 
a família reunida, começamos a servir as 
guloseimas da noite de Natal.
“Avô, conta-nos como era o teu Natal?” 
dispara o neto de 10 anos.
Não sei porquê, comecei por contar-lhes o 
Natal do seminário. Meti num embrulho 
a parte religiosa e falei do que mais falava 
na minha idade avançada ao meu coração 
de criança.
No dia 25, pela manhã, uma música e 
um cântico vinham acordar-nos. Anjos 
ou homens? Tudo era confuso no nosso 
sono. Mas lembra-me ter ouvido “Anda 
burriquito vamos a Belém, ver o Deus 
Menino que a Senhora tem, que a Senhora 

tem, que a Senhora adora, arre burriquito, 
vamo-nos embora”.
Para preencher a tarde de sonhos, pois a 
família estava longe, e assim abafar e es-
quecer algumas lágrimas tentadoras e 
inoportunas, íamos todos para um grande 
salão. Agrupados à volta de mesas, cada 
um era o dono absoluto dum cartão cheio 
de algarismos. E era a grande euforia da 
emoção de viver a esperança, o medo e o 
sonho de ganhar uma lotaria.
Na mesa de honra e do poder, o superior 
ia tirando duma caixinha umas bolinhas 
com números. Anunciava. E nós, sérios, 
como estátuas num pedestal, íamos mar-
cando uma cruz, se o número se encon-
trava no nosso cartão. Quando o felizardo 
conseguia preencher todos os números 
antes dos outros, empolgado, fazendo 
lembrar esse galo que acorda cedinho na 
capoeira, abre um olho e repara que todo 
o mundo dorme, com um grito orgulhoso 
e triunfal gritava: “Viva o Menino Jesus”. 
Não recebia ovo nem galinha, mas uma 
borracha, um lápis, um rebuçado. Mas ti-
nha ganhado e era isso que contava: ser 
importante, pelo menos, uma vez na sua 
vida.
Criança, na minha aldeia, mesmo na 
noite de Natal, aconteceu-me ir ver o 
presépio, à missa da meia noite, ver a 
fogueira na praça, com os pés nus a pi-
sar uma neve de 30 centímetros ou um 
metro. Trás-os-Montes era uma região 

– Então porque andas por estas paragens?
– É que, às vezes, preciso de visitar uns 
amigos que tenho por aí.
Depois de terem comido, levantaram-
-se para continuar a caminhada até à 
povoação.   
– Não vens connosco, menino?
– Não, senhora, eu vou para a minha terra.
– Mas não disseste que a tua terra era tão 
longe...?
– Sim, contudo, eu hei-de chegar lá rapi-
damente. Olhem... e para que vos lembreis 
de mim aqui vos deixo este ramo de aze-
vinho...!
E empinando-se nas pontas dos pés para 

melhor chegar ao arbusto, partiu um ra-
minho e entregou-o à pobre mendiga. 
Parecia que as bolinhas das suas bagas 
tinham uma cor mais intensa, mais viva.
– Tomai e não vos esqueçais de mim.
Dito isto, apartaram-se. Já iam longe, qua-
se a entrar na aldeia. Dos telhados saía um 
fumo cujo olor anunciava a abundância 
de bons manjares e para além de cada ja-
nela descobria-se um confortável e lumi-
noso mundo. Entrou-lhes pelos ouvidos 
o rumor de uma canção de vozes doces, 
serenas, abafadas, como o zumbido pro-
veniente dum céu imaginado.
De repente, a pedinte, olhar espantado, 
boquiaberta e admirada, exclamou:

– Oh, filho! Olha, meu filho, que é isto? O 
azevinho tornou-se em ouro: sim, é mes-
mo ouro, ouro puríssimo, as suas bagas 
são rubis preciosos!
Naquele momento o sol escondia-se por 
detrás da imensa mole das montanhas e 
começavam a surgir os primeiros luzeiros 
da noite de Natal, tremeluzentes e pratea-
dos. Caía o zimbro regelante e cru, porém, 
mãe e filho, almas quentes e consoladas, 
mãos erguidas e lábios trementes, caíram 
de joelhos numa prece de sincero agrade-
cimento:
– Jesus menino, Jesus pequenino, eu bem 
sabia que Tu não podias abandonar estes 
dois infelizes vagabundos! ●

• o egoísmo é mais forte que a solidarieda-
de e a partilha. Em vez de desaparecer, a 
luta de classes descobre novas classes;
• a política torna-se um instrumento da 
economia e da rentabilidade e não um 
projecto de cooperação humanitária.

O desemprego algema 10% dos cerca de 
65 milhões de franceses. O desemprego 
dos jovens de menos de 25 anos atinge 
22,7%.
Na Europa, a percentagem do desemprego 
é de 11,6%, o que representa 26 milhões de 
pessoas. Os países onde há menos desem-
prego são a Áustria (4,4), o Luxemburgo 
(5,2), a Alemanha e a Holanda (5,4). Os 
países onde ele é mais elevado são a Es-
panha (25,8), a Grécia (25,1) e Portugal 
(15,7).
A austeridade instala-se dia a dia na Fran-
ça. 76% dos franceses acham que é preciso 
diminuir as despesas do Estado e a dívida 
pública. Face ao tradicional consumo e 
desperdício das festas do Natal e do fim 
do ano, 78% das pessoas afirmam que 
desta vez vão ponderar melhor essas des-
pesas. Em 2008, apenas 51% das pessoas 
faziam a mesma observação.
As taxas e os impostos começam a au-
mentar mesmo com o actual governo 
socialista, pois a dívida pública do Es-
tado é insuportável. Embora durante a 
campanha o presidente preferisse falar de 
justiça social, hoje a noção de austeridade 
faz parte da linguagem dos homens polí-
ticos. Quando o presidente afirmou criar 

um imposto de 75% para aqueles que ga-
nhassem mais de 1 milhão de euros por 
ano, os industriais, as grandes fortunas e o 
mundo da medicina fizeram barulho. Os 
primeiros ameaçaram sair da França para 
ir residir na Bélgica onde os impostos são 
mais clementes. O mundo da medicina 
andou pelas ruas durante 4 dias.
Na indústria, na agricultura e na constru-
ção civil, a França recorre ao estratagema 
seguinte. Fazer vir de outros países traba-
lhadores neles assalariados e benefician-
do estes unicamente dos direitos desses 
países de origem. O pagamento faz-se de 
empresa a empresa a custos muito mais 
baixos. Há uns 330 000 pelo país. 

O casamento para todos
O presidente tinha feito a promessa du-
rante a campanha eleitoral: instituir o ca-
samento para os homossexuais. O texto 
está a ser discutido pelo Governo que afir-
ma que isso será realizado. Nos últimos 
meses, esta boa perspectiva para uns tor-
na-se ameaça para outros. Os partidos da 
direita opõem-se com unhas e dentes. Os 
socialistas ou os mais à esquerda afirmam 
que é a única maneira de respeitar os di-
reitos universais de todo o ser humano.
Cristãos, muçulmanos e judeus são con-
tra. A Igreja fez uma campanha durante as 
missas com a adoração do Santíssimo Sa-
cramento, pedidos aos fiéis para escrever 
cartas de protesto aos homens políticos, 
mandar mensagens pela Internet. 

Ouvem-se comentários destes: “Que his-
tórias são essas de inventar o pai 1 e o pai 
2, o pai A e o pai B, a mãe A e a mãe C?”
Os outros respondem que é racismo e in-
tolerância recusar, a todo ser, viver a sua 
sexualidade segundo a sua natureza. E que 
se os casados têm direitos que os prote-
gem, porque é que os homossexuais são 
afastados? Eles pretendem poder adoptar 
crianças e amá-las tanto como os heteros-
sexuais. 
As ruas das grandes cidades têm sido 
invadidas por multidões de famílias tra-
dicionais heterossexuais que gritam que 
esse escândalo não pode existir na nossa 
sociedade.
Há dois dias, nas ruas de Paris, dois cor-
tejos encontraram-se. Católicos integristas 
que gritavam: “Um pai e uma mãe… Não 
se deve mentir às crianças… A França pre-
cisa de crianças e não de homossexuais”.
De repente, ao fundo da rua, aparece uma 
procissão de mulheres favoráveis ao casa-
mento dos homossexuais, e vinham nuas, 
apenas um calção nas ancas e um véu de 
freira na cabeça. Aquilo deu sarilho. Hou-
ve gritos, empurrões, insultos, bofetadas, 
pontapés. A calma chegou aos poucos 
porque a polícia acalmou os nervos e 
aqueceu a nudez das mulheres com bom-
bas lacrimogéneas. 
E para aumentar a confusão, alguém se 
atreveu a escrever: “Desde que a família 
de Jesus existe, a família faz-se pela adop-
ção”.
Ai as más línguas que só dão sarilhos! ●

O AzevinhO de OurO               (Cont. p. 3)

Ecos de Paris
Fernando Rosinha

Curso 1950
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pobre, menos no frio e na neve durante o 
inverno.
Durante a missa sentia os pés gelados. 
Para os aquecer, punha-me de joelhos 
e sentava-me em cima deles. A árvore 
e o Pai Natal não existiam. Meus pais 
diziam que era o Menino Jesus que pas-
sava com presentes. Ele passou uma só 
vez com um canário de barro que eu fa-
zia assobiar. Devia ser uma criança bem 
pacata pois nunca me lamentei nem re-
voltei.
Nesse instante, olho para o meu neto, o 
Baptista, que me fixa profundamente e 
com a calma sábia digna dum monge ou 
dum budista me diz: “Tiveste muita sorte, 
avô, pois estou a ver que agora vives no 
luxo”.
Foi o melhor sermão e o mais lindo evan-
gelho de toda a minha vida. Nesse olhar 
havia amor, compaixão, admiração e com-
preensão.

A França perturbada
Mundialização, abertura das fronteiras, 
distribuição dos euros, tudo isso encheu 
as caixas dos bancos, a contabilidade dos 
industriais, multiplicou os milionários, 
mas inchou a dívida dos países pois os 
que governaram fizeram-no de manei-
ra incompetente, irresponsável e muitas 
vezes comprometidos com sistemas cor-
rompidos.
As causas da crise que tortura e revolta os 
países do sul da Europa podem resumir-
-se assim:  
• avidez pela quantidade e pela acumula-
ção dos bens misturada ao medo de esses 
faltarem, e isso provocado por uma civili-
zação do possuir;
• essa avidez é o vampiro que chupa o san-
gue da terra e seus habitantes. Os vampi-
ros têm medo da luz. Para os fazer desapa-
recer tem de haver a luz;
• a economia tornou-se uma finalidade 
em si, em vez de ser um instrumento ao 
serviço de todos;
• a ilusão de poder separar a humanidade 
da natureza;
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nOite de nAtAl nA BArrOsA
   
Um anjo colhe as rosas. O silêncio bate as asas.
Com seu corpo de noiva a neve jura
que esta noite é perfeita e desce duma virgem pura.
E os pastores conduzem gados e a lua pelas casas.

De amor só é capaz quem pode ouvir a lágrima final
ou ter como horizonte essa loucura
de inventar uma noite de natal
no céu das suas mãos em forma de ternura.

Um vagido de criança num rumor branco de linho,
veio dar-nos o tão pouco que é tão grande na doçura.

E anda a dança duma estrela a convencer os reis magos,
a lançar pombas à infância e a brisa no caminho.
E os meus olhos vão na noite, como sinos, como lagos.

Criança que vais na rua com teu presente encantado
empresta-me o teu sorriso, põe o sol na minha mão,
que eu sinta que a alma existe e conduz meu coração,
templo de musgo cansado,
junto à primeira oração
do teu presépio doirado.
    Fernando Rosinha

suAve nAtAl

Vai ser Natal! A data que escolhi
p’ra perceber o palpitar do inverno.
Oh! quem pudera, com gesto fraterno, 
abraçar as crianças que senti.

Sós, pobres, frias, rotas vão em ti
procurar o calor humano e terno.
Aquece-as com um doce olhar paterno,
branco será o Natal aqui e ali…

Com elas e por elas é Natal!
Verdade que acontece em qualquer lar,
meiga verdade envolta num segredo:

Elas não clamam centro comercial,
loja, boutique, vitrina ou bazar.
Pedem só a ternura de um brinquedo!... 

Francisco José Correia

Os diAs Felizes

Lembro-me de si, minha mãe. 
Dos seus olhos verdes, das suas mãos, 
Dos seus dias de vida,
Dos seus sins e dos seus nãos. 

Lembro-me de si, minha mãe, 
Dos poemas que não lhe escrevi,
Das vezes que não disse: amo-a, amo-a, minha mãe.
E dos silêncios, 
E das lágrimas que lhe vi. 

Lembro-me de si, minha mãe,
As flores no canteiro à porta de casa,
O choro da partida.
Tino, vem ver-me mais vezes, vem
E a senhora, aguada,
Perdida,
Pela despedida.

Lembro-me de si, minha mãe,
Em todas as lembranças hoje,
O retrato, as flores, o mármore,
A laje branca e o sorriso
“Eterna saudade do seu filho”
E o seu sorriso mesmo ali, naquele lugar
Ao vento, à chuva, e às noites tão longas
E o medo delas, e do escuro, e do cemitério e da morte.

Agora, falo-lhe. Ajoelho-me,
Voltei a menino, fico ali ao seu colo,
E falamos.
É claro minha mãe, da próxima vez trago-lhe gerberas, sim,
E bananas da Madeira e o Porto e o Espumante e o jornal para lermos juntos.
Está bem, está bem, minha mãe,
Da próxima vez trago também o bolo da Teixeira e a pescada fresca
E o Alvarinho e depois lá vamos nós,
A tia Maria, o tio Adão, e o mar. O mar!

Lembra-se minha mãe, lembra, pois lembra, quando ambos fomos conhecer o mar?!
O longe estava todo ali e a senhora chorava e eu chorava e a senhora dizia,
Porque choras meu filho?!
E eu perguntava, porque chora, minha mãe?!
Vamos ver o mar, vamos?!
É só um instante.
O guarda do cemitério vai deixar.
Vou chamá-lo. 

Aventino Pereira

ChuvA de vilA nOvA

A neblina começava em fins de setembro mas era a cinco de outubro que 
ela arrefecia oficialmente o coração. O céu de vila nova era baixo e muitas 
vezes densamente opaco. Das janelas do dormitório via-se Coimbrões a 
esfumar-se como um navio no mar. O Porto carregava um sobrolho de gra-
nito velho e espalhava no ar uma austeridade monacal. Da sala do quinto 
ano, era a escola Soares dos Reis, com árvores nuas, a indicar o ritmo das 
estações. E as melódicas vozes das raparigas, que nos intervalos das aulas 
adoçavam o ar com sugestões proibidas. Em chegando o outono, esta pai-
sagem regressa envolta em melancolia, acentuando-se em novembro com 
música gregoriana, que se ouvia pelos corredores. Tudo isto traz à boca 
ausente decassílabos tristes e húmidos, como se ainda chovesse sobre os 
sentidos e a memória. Vila nova, neblina baixa, chuva indecisa, o corpo 
adiado, e o infinito olho omnividente da santíssima trindade, espiando to-
dos os recantos, incluindo a própria consciência. 

Continuamente em vila nova chove    
sobre a infância recente já perdida:                        
chuva triste em que tudo me comove, 
estranha solidão que me intimida. 

Chove em noites de insónia e de terror, 
como um rumor de medos e paixões: 
chove silêncio em cada corredor 
e uma dor nas mais puras ilusões.

Muito silêncio havia em vila nova
e tanta era a chuva que doía.
Sobre esse pardo tempo que retorna
retorna agora a dor que então fazia.

Pela avenida abaixo gritarei
os beijos que não dei no tempo certo:
ainda hoje os não abandonei, 
e é contra a pedra fria que os aperto.

Havia em vila nova muito frio,
ausências que a memória ainda chora:
só de o sentir lembrando me arrepio,
como um rio que ainda corre agora.

Era então o rumor das raparigas,    
espigas breves, doces ilusões:                         
mas entre muros não havia espigas,
ali somente havia interdições.

Dias virão por isso dos infernos,
à consciência trazendo um grande medo:   
os mais puros desejos e os mais ternos
morrerão no mais íntimo segredo.

Em vila nova a chuva é violenta,
na tarde lenta e húmida de outono:
ouço os acordes do salmo cinquenta
como um frio de culpa e de abandono.

De que chuva se fala quando se ama?
Quem se engana se o nome faz tremer?
Que importa a sede quando se derrama
na areia a água que era de beber?

Alexandre Gonçalves
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o o
E se Jesus 

voltasse de novo...
Ora, mas ele voltou à Terra em dezembro 
de 2012! Desta vez, porém, sem quem o 
anunciasse. Veio disfarçado de apanha-
dor de lixo e morava na rua como um 
sem-abrigo. Comia dos restos que os res-
taurantes lhe davam, às escondidas, pelas 
portas dos fundos, ou então contentava-se 
com dois papos-secos que comprava na 
padaria próxima.
Na rua, as pessoas observavam-no com 
indiferença e ele sentia-se ninguém. E, 
quando remexia nas caixas de lixo, pen-
sava: “Se eu fosse um rato, as pessoas de-
monstrariam pelo menos aversão. Mas sou 
um homem andrajoso, um apanhador de 
lixo, invisível aos olhares de quem passa”.
Roubaram um carro no estacionamento 
da faculdade onde Jesus ia esquadrinhar os 
contentores à busca de algo que se pudesse 
aproveitar. A dona, uma estudante elegan-
te, filha de um empresário, apontou-o à 
polícia como cúmplice do roubo. A polícia 
teve de o deter.
Na esquadra inquiriram: “Nome?” “Jesus” 
– respondeu. “Jesus de quê?”– interrogou 
o delegado. “Do Pai e do Espírito Santo”. 
“Jesus de Porto Santo” – ditou o delegado 
ao escrivão. Depois, no interrogatório, a 
polícia não conseguiu apurar nada. E co-
nhecendo bem a diferença entre um ladrão 
e um sem-abrigo, logo que a moça deixou a 
esquadra, mandou o acusado embora.
Na rua, Jesus deparou-se de repente com 
um mundo de gente e um sem-fim de vi-
trinas repletas de enfeites e artigos de Na-
tal. No meio da confusão, tentou encontrar 
um presépio, Reis Magos, alguma imagem 
do Menino Jesus. Só havia velhos de bar-
bas brancas, barrigudos, roupas vermelhas 
e gorros da mesma cor. O Menino nascido 
em Belém fora substituído pelo Pai Natal. 
E a festa religiosa transformara-se numa 
corrida desenfreada às compras e numa 
necessidade forçada de troca de presentes.
Ficou admirado com as imagens coloridas 
que passavam nos televisores expostos nas 
lojas. E comentou: “Se houvesse televisão 
na minha época, teriam transmitido o Ser-
mão das Bem-aventuranças como um dis-
curso subversivo”.
E pasmou-o a enorme quantidade de lixo 
e caixaria acumulada nos contentores. As 

pessoas consumiam coisas de mais e, mui-
tas vezes, coisas supérfluas. 
Dormiu num banco da praça. Ao acor-
dar, tinham levado o seu saco repleto de 
latinhas de alumínio. Possivelmente obra 
de outro apanhador. Pobre a roubar outro 
pobre! Resignado, passou o dia a revirar 
lixo para garantir o jantar dessa noite.
Era a noite de Natal. Ao passar, viu-se dian-
te de uma igreja. Entrou. Os fiéis, ao ver o 
maltrapilho, torceram o nariz. Para não 
incomodar ninguém, ele deixou-se ficar 
no fundo da igreja. Ia começar a Missa do 
Galo. O padre não parecia feliz e o sermão 
foi moralista de mais. Não havia alegria 
na comemoração do nascimento de Deus 
feito homem. E era visível que os fiéis 
estavam ali obrigados e tinham pressa. Es-
tavam ansiosos por chegar a casa para se 
empanzinarem com a ceia de Natal.
Perambulando depois pela cidade, ao pas-
sar diante de uma padaria que estava a 
fechar, o padeiro viu o apanhador e pediu-
-lhe para esperar. Voltou lá de dentro com 
uma sacola de pães, fatias de presunto e 
um refrigerante. E disse-lhe: “Tome, é para 
você festejar o Natal!”
Chegado a uma praça mal iluminada, bus-
cou um banco onde pudesse instalar-se  
para comer. E só então deu pela presença 
de uma mulher que logo se acercou, dizen-
do: “Moço, que é que tens aí?” “Que tenho 
aqui? Pão, presunto e refrigerante”. “Des-
culpa, mas é que não comi ainda nada hoje 
– disse ela. E a noite está fraca. Há duas 
horas que estou aqui e nada, nenhum fre-
guês. Acho que, em noite de Natal, eles se 
sentiriam culpados, se andassem à busca 
de uma mulher da rua”. 
Jesus preparou uma sande e ofereceu-a à 
mulher. Depois estendeu-lhe também a 
garrafa para beber um trago. E continuou: 
“Você não tem família?” “Tenho, lá no 
interior. Abandonei aquela miséria e vim 
tentar uma vida melhor na cidade. Como 
não fui à escola, não tive outro meio se-
não o de vender o meu corpo”. “Diga-me: 
esta noite de Natal não significa nada para 
si?” “Moço, mal podes imaginar o que já 
chorei hoje na pensão. A minha família é 
pobre mas, em todas as noites de Natal, a 
minha mãe matava um galo e, antes de co-

mer, rezávamos e cantávamos ‘Noite Feliz’. 
E todos éramos felizes. Não posso relem-
brar porque as lágrimas vêm-me logo aos 
olhos”.
A mulher fez uma pausa, enquanto tirava o 
lenço da bolsa e enxugava as lágrimas. De-
pois indagou: “Achas que, se Jesus voltasse, 
este mundo seria melhor?” “Não sei – res-
pondeu Jesus. Que é que você pensa?” “Eu 
penso que ninguém lhe ia dar importân-
cia. A gente só quer saber de festas e não 
de fé. Mas ele bem podia vir. Quem sabe, 
talvez o mundo se endireitasse”. “Olhe, eu 
penso que não adiantaria nada. Jesus veio 
há dois mil anos e deixou os seus ensina-
mentos. Quem os segue? O mundo conti-
nua de um jeito que eu tenho de apanhar 
lixo e você de vender o corpo. Veja, hoje é 
noite de Natal e Jesus renasce para quem?” 
“No meu coração – disse ela – ele renasce 
todos os dias. Gosto de rezar, não faço mal 
a ninguém, ajudo quem posso. Mas sabes  
uma coisa? Eu gostaria de poder falar com 
Jesus, assim como nós os dois estamos a 
conversar aqui”. “E o que é que você lhe 
diria?” “Bem, eu perguntaria-lhe-ia se ser 
prostituta é pecado. Já vi um padre a dizer 
que sim e outro a dizer que não. Tu que 
achas?” “Acho que Deus é mais mãe do que 
pai. E lembro-me de que Jesus disse um 
dia aos fariseus que as prostitutas iriam 
entrar no céu primeiro que eles”. ●

(Adaptação de um conto de Frei Betto, Brasil)

Luís Guerreiro
Curso 1942

O homem caminhava pela vereda, 
uma senda agastada e pedregosa 
em meio de urze e carqueja. Os 
seus passos eram ligeiros e segura-
vam um corpo alquebrado e cansa-
do das lides rústicas da temporada 
da vareja e apanha de azeitona. Su-
bia a ladeira íngreme e alcandora-
da, a noite vinha-se aproximando e 
era preciso chegar a tempo de uma 
ceia diferente: era Natal. A família 
esperava, ele era o chefe, o reduto 
e rochedo de um sonho que era 
preciso alimentar. Já tinham acaba-
do todas as luzes diurnas, todas as 
falas e cantares de todos os traba-
lhadores e, agora, ao som ritmado 
de um percurso pedregoso, subia a 
Ladeira da Serra da Marvana, ou-
via-se o andarilho romanceado dos 
seus passos. De Pesqueiro (Espa-
nha) até Vale de Espinho, eram bem uns 
quinze quilómetros e, fazê-los depois de 
uma labuta tão pesada, era obra. 
Caminhava lento e pesado, os pés pesa-
vam, as pernas eram trôpegas, os braços 
caíam ao longo dos quadris e equilibravam 
o balançar cambaleante de uma tempora-
da de azáfama dura: noites mal dormidas 
numa cabana e com uma fogueira ao meio 
em que o último tição morria logo ao iní-
cio do primeiro sono. As madrugadas 
eram gélidas e as mãos eram carapetos a 
catar azeitonas que seriam o alimento e a 
luz do mundo, iluminariam a lamparina 
do Santíssimo de Vale de Espinho.
Tinha de chegar a casa, já tinha passado a 
Sorte Cimeira, chegaria depois à Lomba. 
Esperavam-no parentes e vizinhos, depois 
de uma tarefa iniciada e ainda não acaba-
da. Regressaria de novo à labuta, mas só 
depois da Ceia de Natal. Esperavam-no 
todos com admiração e respeito. A sua 
presença criava conforto e enchia a casa. 
Todos o esperavam. Tinha chegado o filho 
do seminário, a mãe tinha ficado em casa 
a tratar das outras lides: cuidar dos ani-
mais, alimentar o fogo na lareira sempre 
crepitante, lidar com a vizinhança e dar 
andamento a alguns pequenos negócios: 
venda do leite aos fregueses, manter a casa 
aberta para a venda de produtos agrícolas, 

tratar do pastor que chegava tarde e pre-
cisava de uma palavra diferente de tanto 
silêncio pelas encostas a seguir o gado. O 
som dos chocalhos e o balido de um ca-
brito não bastavam para um homem ser 
feliz.
Todos o esperavam como uma bênção e 
uma ordem. A sua palavra, mesmo ausen-
te, ainda se ouvia naquela casa de pedra, 
por dentro todo o soalho era de madeira, 
exceção para a pedra da lareira. Espaço da 
reunião da família, lugar da Ceia de Natal. 
No início, estava toda a família reunida. 
Depois veio a França e levou para lá um 
pouco da família. E no lugar dos ausentes 
ficou um lugar vazio e um pensamento a 
bater sempre como o tic-tac do relógio da 
sala de jantar. A noite de Natal já não era 
a noite de Natal. Faltava a família reunida. 
Antes tinha sido o filho mais velho que 
tinha ido para Angola. Todos choraram e 
até o pai, que não era hábito, daquela vez 
quis fechar a boca, mas o coração fez re-
bentar todos os queixais e músculos que 
seguravam a vontade de não querer cho-
rar. Ao ver chorar um pai, quem é que se 
segura? Todos choraram e foi o sabor das 
lágrimas em família.
Desta vez, a vereda até casa parecia mais 
longa, os caminhos tantas vezes percorri-
dos pareciam que nunca mais acabavam. 
Chegava à Lomba, depois vinha o Nabo 

da Crasta. Começava a nascer a 
primeira estrela, outra estrela e 
a lua também avançava para es-
pelhar e salvar os sapatos tão cal-
correados que embalavam uns pés 
tão calejados, seriam alpercatas de 
Espanha, tamancos do sapateiro da 
aldeia, botas de borracha não eram 
ajustadas para aquelas andanças de 
atalhos em penedias serpenteadas 
e sem fim.
Caminhava com o sabor feliz de 
um encontro. Os pensamentos bai-
lavam-lhe na cabeça e latejavam-
-lhe ao sabor do som das pedras 
gastas. Ainda é cedo! Hei de che-
gar a tempo de, embora cansado e 
mais velho, sentir a voz dos filhos 
que ainda me acompanham lá em 
casa. Alcançava o Cabeço da Ribei-
ra da Ponte, surgia a aldeia ilumi-

nada como um presépio. Pelos que estão 
ausentes, há a prece que me diz que estão 
bem. Chegarei e abraçarei os presentes e 
neles verei o rosto de todos, mesmo os 
que jamais verei, porque cumpriram a sua 
missão neste mundo e sei que estão bem e 
Deus os guarde em paz.
Chegou a ceia e todos se alegraram na-
quele regresso tão desejado e tão preen-
chido. Todos se sentaram à volta da lareira 
e, em silêncio, todos comeram as batatas 
com couves e bacalhau.
É verdade que houve outras ceias, antiga-
mente, ele não era pai. Tinha sido filho, 
neto e de tudo se lembrava que até lhe 
doía a memória daquela presença inol-
vidável. E dava-lhe uma enorme alegria 
sentir e ver aquelas pessoas nas imagens 
nostálgicas da memória. A Ceia de Natal 
acabava com a Ave Maria e muito Padre 
Nosso pelas almas dos familiares fale-
cidos. E o pai tinha uma maneira muito 
íntima de encomendar todos os falecidos, 
todos sentiam a sua força e a sua crença 
e depois daquela ceia tudo era diferente e 
todos se sentiam mais unidos e mais fa-
mília e sabia bem ter assim um pai tutelar 
que dava uma bênção que aconchegava e 
permitia o sonho naquela noite e todas as 
noites da vida. ●

A minha 

estrela
Ismael Vigário

Curso 1966
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Alexandre Gonçalves
Curso 1957

Jerónimo Lopes
Curso 1959

Manual para a crise, 
com a ajuda de 
S. Francisco de Assis e dos Clássicos

A CRISE está na moda! É a altura de eu es-
crever um manual para a crise, sobre como 
aproveitar esta oportunidade. Sim, meus 
amigos, fazendo da necessidade virtude, es-
pero convencer-vos de que a crise é um ex-
celente acontecimento para a qualidade de 
vida. Senão vejamos: 

A crise significa menos dinheiro? Ótimo! 
Menos dinheiro ajuda-nos a apreciar as 
coisas correntes e baratas da vida. 
As melhores coisa da vida, quando não são 
de graça, são baratas! As coisas caras são sím-
bolos de estatuto social que servem para sa-
tisfazer a nossa vaidade, ou seja, têm em vista 
objetivos lamentáveis, e, o que é pior, tornam-
-nos incapazes de fruir daquilo que temos e 
que é bom. Quanto custa uma bela tarde de 
sol em boa companhia? E uma reunião de 
amigos à volta de um petisco e de uma garra-
fa de vinho? E um vinho de cinquenta euros 
em prazer solitário é realmente melhor que 
um de dez euros em roda de amigos? Um 
almoço será mais agradável se tiver lugar 
num restaurante caro, com chefe publicitado 
pelos média? Um passeio de carro numa ma-
nhã primaveril só será agradável se for num 
BMW de alta cilindrada? E será comparável a 
um passeio de bicicleta à beira-mar? Quanto 
custa o amor (o autêntico)? O amor e a ami-
zade melhoram com o preço? 
Não pagamos nada pela primavera. Nem a 

crise nem a Troika nos irão tirar coisas como 
o sol, o mar, a chuva, os filhos, os netos, a fa-
mília, as flores, o cão, o gato, aquela música, o 
sofá preferido… A lista é infinita! 
E peço ajuda a São Francisco. O não 
consumismo limpa o cérebro e a alma, 
abre espaço para o que é importante, torna-
-nos atentos às pequenas coisas da vida. A 
crise pode e deve vestir o hábito franciscano! 

A crise torna o futuro mais incerto? Ótimo! 
Vive melhor o dia de hoje. 
E não perguntes pelo fim da crise nem pro-
cures luzinhas ao fundo do túnel, pois não há 
túneis para lado nenhum. Cada dia terá a sua 
crise, sempre diferente e inesperada, sempre 
sem saídas à nossa escolha. A única coisa que 
temos é o aqui e agora e não vamos desper-
diçar o dia de hoje com a desculpa de um fu-
turo melhor, de um fantasmagórico amanhã 
sem problemas. Peço ajuda aos Clássicos! Já 
Marcial filosofava sobre o prometido ama-
nhã:
Afirmas sempre, Póstumo, que é a partir de 
amanhã que passarás a viver.
Diz-me, Póstumo, quando é que chega esse 
amanhã?
Quão longínquo não é esse amanhã!
 Onde fica? Onde o podemos procurar?
Porventura esconde-se ele junto dos Partos ou 
Arménios?
Que idade avançada não tem já esse amanhã!

Por que preço, diz-me, o poderemos comprar?
(Epigramas, Livro V,  58)

E que não falte o velho Horácio! Carpe diem! 
Colhe o dia de hoje e confia o mínimo pos-
sível no dia de amanhã! Pois o amanhã trará 
outras preocupações e a médio/longo prazo 
estaremos todos mortos. E não procures co-
nhecer o futuro ou o destino. Scire nefas! É 
sacrilégio e insensatez. 

Não procures saber, ó Leuconoi, pois não é lí-
cito,
Qual o fim que para ti e para mim os deuses 
reservaram, 
Nem horóscopos queiras consultar.
Quão mais fácil não é o suportar 
Aquilo que vier a acontecer.

Quer os céus nos deem mais invernos
Quer o último seja este, que fustiga
Neste momento o mar contra os rochedos, 
Sê sábia, prepara o vinho, a um tempo breve
Ajustarás uma esperança longa. 
Pois enquanto nós falamos, já fugiu
O invejoso tempo.
E colhe cada dia, acreditando
O mínimo possível no seguinte.
(Odes, I, 11)

Mas ninguém o diz melhor que o nosso João 
de Deus, no seu poema “Beijo”?
A vida foge, 
A vida é hoje.

E eu com Marcial concluo:
Viverás amanhã? Póstumo, viver hoje já é tar-
de!
Quem é sábio, Póstumo, viveu ontem!

Meus amigos, desejo-vos uma ótima 
CRISE! ● 

P o l i V

Não se sabe ao certo quando começou. São 
muitos anos de vã tristeza e de angustiante 
desilusão. De início era um país a preto e 
branco. Nem o sol infinito aliviava deste ob-
sessivo jogo de cores e sombras. Nem o muito 
mar nem os límpidos rios sugeriam alegria. 
A salvação organizava-se em redor dos três 
efes: fado, Fátima e futebol. O fado alienava 
as paixões. Fátima garantia a paz e o céu. E 
o futebol distraía as massas populares. Os fi-
lhos de Portugal nasciam oprimidos, pobres 
e sem futuro. As migrações eram uma janela 
para a vida. As cidades e o mundo não che-
gavam para tantas fugas, tantos riscos, tantos 
acenos chorados. Ainda há quem não enten-
da a saudade nacional, achando-a um des-
perdício de energias e de coragem. Mas po-
deria ser doutra maneira? Todas as aldeias e 
vilas viram gente a despedir-se nas paragens 
dos autocarros. Muitos saíram de noite para 
as fronteiras, como se fossem ladrões. Portos 
e aeroportos gravam em pedra lágrimas de 
sangue. Não é um país de neve ou chuva que 
é abandonado. Quem parte deixa atrás de si 
um doce clima de sol e água, uma paisagem 
que apetece habitar para sempre. É um lugar 
de regresso, mas não é possível regressar. É 
um lugar de afectos, mas não é possível amar. 
Se a indignação não nasce neste passado mal 

resolvido, é preciso recorrer a ele para identi-
ficar raízes e sementes.
Um dia, já lá vão várias décadas, houve uma 
festa imensa porque os opressores foram ex-
pulsos do território. Ninguém foi julgado, 
ninguém pagou os crimes. E as armas não 
tinham balas, tinham cravos. É a brandura 
de costumes e a certeza da inutilidade dos 
tribunais. Para que a festa fosse mais longe, 
a exemplar e generosa Europa, a grande pro-
tectora dos povos, derruba fronteiras e vende 
felicidade a preços de saldo. O dinheiro, na 
sua arrogância imperial, compra inocentes 
e culpados, e enche os cofres da frágil repú-
blica. Portugal finge de rico: espalha asfalto e 
betão, nascem pontes, palácios, universida-
des e hospitais. Multiplicam-se as catedrais 
de consumo. Os bancos invadem a vida dos 
cidadãos, que se encharcam de compras e 
dívidas. A vida social impregna-se de hábi-
tos e valores caros, que são alheios à cultura 
portuguesa. Simultaneamente, abandona-se 
o mar, os campos, a indústria. Entregam-
-se aos imigrantes os trabalhos de menor 
prestígio social. As populações fogem do 
interior e encostam-se ao litoral, como se o 
país fosse apenas uma cidade comprida, que 
se estendesse de Viana a Faro. Importa-se 
tudo, porque para tudo há crédito. E ainda 

sobra dinheiro para alimentar uma elite de 
vampiros, que pululam como cogumelos 
nos círculos do poder. Formatam-se assim 
barões que já foram políticos e políticos que 
hão-de ser barões. É um sistema reprodutivo 
de alta definição e eficácia. Quando chegou 
a factura, o país “estava de tanga”. Mais uma 
vez, não há culpados. Culpados, dizem al-
guns, são todos os eleitores que votaram nes-
te poder. Pobre povo, que mal pode repudiar 
a acusação! Fixem-se os últimos anos. Que 
nomes podem merecer a escolha? Em rigor, 
duas criaturas irrelevantes, recrutadas nos 
jotinhas, que nem tempo tiveram de crescer. 
Uma veste laranja e canta ópera no banho e 
na vida. A outra veste rosa e flutua no parla-
mento em jeito de alternativa.
A indignação não é uma teoria. É um povo 
inteiro que entendeu a fraude e a violência 
do poder. Os políticos começam a aprender 
o que é o medo. Blindam-se antecipadamen-
te numa força desmesurada, para proteger 
os diques de betão, que eles próprios cons-
truíram nas margens dos rios. Tiveram um 
mérito raro na democracia: puseram os ci-
dadãos todos do mesmo lado. Isto é, contra 
os brutais impostos e as constantes ameaças 
de privação dos mais elementares direitos 
consagrados. O poder quebrou unilateral-
mente os contratos sociolaborais, mas não 
puniu nenhum dos infractores. Estes são tão 
descarados que até ousam parecer pessoas 
de bem. Vêem-se na televisão, de mãos lim-
pas, a explicar a crise e a dizer que se viveu 
acima das possibilidades. Agora há que as-
sumir os erros e pagá-los. Sabem-se os seus 
nomes. Estão identificados nas redes sociais. 
Mas a justiça não lhes tira o sono. Podem as 
populações ficar em casa, distraídas por te-
lenovelas e vãos queixumes? Pode o rio da 
indignação deixar de correr por campos e 
cidades, até chegar à foz de Lisboa? ●
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el
Sylviane A. Rigolet

Esposa do A. Barros

Lápis, tu conténs um ciclo de vida inteiro,
Inscrevendo a passagem do tempo nas tuas entranhas
Permitindo, porém, a inscrição de uma marca quase atemporal.
Lápis, em único testemunho do nascimento, da vida 
e da morte da árvore,
Bem podes orgulhar-te da tua origem na terra,
Do teu crescimento para o céu,
Da tua formação com o fogo,
E da tua aliança transformadora com a água.
Como uma árvore genealógica, inscreves em ti o genograma 
dos quatro elementos vitais,
Das quatro componentes fundamentais que estruturam um conto,
Ancestral, magnífico, imemorial.
Na tua essência encontra-se a fusão dos princípios, eros e tanato,
Mas também a aliança, sem falha, alfa e ómega, dos elementos,
Para que estes escrevam outras histórias de vida.
Lápis que risca, que marca, da tua rigidez nasce o movimento;
Lápis que esboça, que desenha, da tua negrura irradia a cor, 
surge a luz;
Lápis que estrutura, que constrói, da sua solidez emerge 
o esqueleto de um plano, a coluna vertebral de um projecto;
Lápis que planeia, que projecta, da tua redução pelo fogo brota 
o futuro, tão amplo, abrindo o universo dos possíveis.
Lápis de cor, lápis de cera, lápis de olhos, lápis de lábios,
De mina mole ou dura, rija ou tenra,
Sublinhas um detalhe, contornas um limite, evidencias 
um de muitos aspectos,
Com um traço, sempre único, talvez belo ou nem por isso.
Lápis vermelho, apontas o erro, desvalorizas a tentativa;
Lápis azul, censuras a ideia, aniquilas a diferença.
Lápis grande, pequeno,
Largo, delgado,
Redondo, achatado ou pentagonal,
Decorado ou banal,
Comum ou especial,
Liso ou com borracha,
Escorregadio ou antideslizante,
Para o operário, para o general,
Para o simples ou o genial,
Para o estudante e o doutor,
Na mão, direita ou esquerda,
No pé, até,
Nos bolsos, de todas as formas e feitios,
Ou atrás da orelha,
O merceeiro, o carpinteiro e o poeta,
Estes guerreiros do quotidiano e da alma,
Precisam de ti,
Pois assinalas o diário como o fenomenal,
O vulgar e o espiritual.
Lápis, lapiseira,

O Lápis

Grafite, grafema,
Afias o decorrer do tempo,
Aparas a distribuição do espaço,
Desafias sempre a percepção do sentido.
Lápis novo, usado e mesmo velho,
Permites a transformação do natural em funcional,
Do branco da página em arte,
Das letras em mensagens,
Do vazio da folha em vastos espaços espaçosos,
Da textura real, da gramagem do papel em viagens indeléveis,
Do caos em memória estruturada.
Lápis, pouco importam, afinal,
As tuas cores, as tuas formas, as tuas texturas, os teus tamanhos 
e até mesmo a tua idade,
Pois exorcizas o genograma,
Explicando a genealogia das origens,
A conjuntura do presente
Onde se fundiu – diluído ou espesso – o passado ainda activo.
Lápis, novo ou já todo roído,
Gostaria que traçasses projectos de amor – sempre planos de 
construção – erguidos a dois e em duro…
Que destruísses todo e qualquer muro
Que não fosse de ternura um abrigo
E que arvorasses sonhos alcançáveis
A partir de uns simples traços
Como o bom e o belo, fortes e ligeiros,
Assim transformados em laços,
Então unidos em abraços… ●

E V O C A Ç Ã O

Entre os nossos associados, há muitos que 
sabem já da existência do nosso saite e 
que o consultam frequentemente. Para es-
tes, talvez as palavras que se seguem não 
tenham grande interesse. Mas há muitos 
outros, talvez a maior parte, que não re-
correm a ele ou que não sabem mesmo da 
sua existência. É então para estes o possível 
interesse das anotações feitas a seguir.
Antes de mais, o saite está organizado nas 
seguintes secções ou rubricas mais impor-
tantes: “Associação”, “Associados”, “Notí-
cias”, “Pontos de Vista”, “Entrevista”, “Fale 
Connosco” e “Galeria de Imagens”. Per-
correndo-as uma a uma, nelas podemos 
encontrar, além de muitas outras infor-
mações, a história da Associação, os seus 
estatutos, os nomes dos seus órgãos sociais, 
a lista dos associados, interessantes pon-
tos de vista sobre assuntos candentes da 
atualidade, entrevistas a associados, fotos 
e vídeos de encontros, alguns números já 
saídos desta nossa revista Palmeira.
Mas é sem dúvida a rubrica “Fale Connos-
co” aquela que mais é visitada. É aí onde 
aparecem continuamente novos escritos, 
ora de um ora de outro associado, e onde 
muitos lá vão diariamente à procura de 
leitura fresca e apetitosa. Aí dão-se notí-
cias e comunicam-se acontecimentos que 
nos dizem respeito, escrevem-se poemas e 
textos literários de um valor incalculável, 
exprimem-se os estados de alma mais di-
versos, fazem-se convites para convívios, 
anunciam-se os nossos encontros nacio-
nais e regionais, enfim, “Fale Connosco” é 
uma secção apropriada para um contínuo 
e interessante diálogo entre os membros da 
AAAR. São bastantes os que nela escre-
vem, mas o Manuel Vieira é aquele que, 
num serviço de pura gratuidade a todos 
nós, serviço que nunca saberemos agrade-
cer-lhe devidamente, mais tem contribuído 
para a manter viva e dinâmica. Quase dia-
riamente lá o temos nós a intervir, a dia-
logar com uns e com outros, a incentivar 
a mútua comunicação, a meter achas se-
cas para que aquela fogueira de amizade e 
convívio crepite todos os dias cheia de vida 
e aqueça a todos aqueles que a visitam.

Para confirmar o valor e interesse des-
ta secção, aqui fica uma pequeníssima 
amostra do que nela foi escrito a partir 
do passado 1 de outubro até ao dia 11 de 
Novembro. Note-se que as intervenções 
foram muitíssimas mais do que estas que 
aqui se apresentam e que das intervenções 
aqui apresentadas só se transcrevem algu-
mas que outras frases. Naturalmente que 
seriam necessárias várias Palmeiras para 
se poder transcrever tudo.

Estamos já em Outubro e os castanhei-
ros esbugalham as castanhas nos ou-

riços. Muito em breve prova-se o vinho 
novo das colheitas recentes e começa-se a 
falar em magustos…
Ah! No sábado passado o nosso amigo 
Peinado fez anos que nasceu e lá lhe esti-
quei um abraço telefónico. Uns dias antes 
fizera-os o Ismael Henriques. Deixei-lhe 
mensagem no Facebook…
Regressando às castanhas, é sempre bom 
que se programem umas tainadas, com 
vinhinho novo ou envelhecido em ma-
deiras rijas, assadinhas em caruma ou vi-
des secas, com carnes de porco da aldeia. 
Anda, Assis, prepara a tua estalagem de 
Orbacém!

Manuel Vieira
2012-10-01

Desculpai se eu hoje não vou falar em 
coisas agradáveis, como cabritadas, 

alvarinhos, castanhas, fisális ou dióspi-
ros. Deixai-me dar um grito de socorro… 
Nasci (e bem) num lindo recanto deste 
belo País… Trabalhei mais de 40 anos ao 
abrigo de regras que aceitei e cumpri, usu-
fruindo, no fim, daquilo que me promete-
ram. A tristeza e a ignomínia é que, dum 
momento para o outro… surgiu uma iní-
qua e perversa quadrilha de ladrões que 
extorquiu, espoliou e confiscou todo o re-
sultado do esforço e suor desse longo tra-
balho. Se nasci (e bem) num lindo e belo 
recanto deste mundo, também hoje se me 
torna certo que irei morrer (e mal) num 
insuportável e aterrador País… Assim, do 
“de profundis” da minha angústia, clamo a 
Vós, Senhor; Senhor, ouvi o meu grito de 
revolta e tende de nós misericórdia!

A. Martins Ribeiro 
2012-10-03

SE A MINHA MÃE VIESSE HOJE  
BEIJAR-ME

Lembro-me de si, minha mãe.                                          
Dos seus olhos verdes, das suas mãos, 
dos seus dias de vida.
Dos seus sins e dos seus nãos.

Lembro-me de si, minha mãe.
Dos poemas que não lhe escrevi,
das vezes que não disse: amo-a, amo-a, 
minha mãe.
E dos seus silêncios
E das lágrimas que lhe vi.......

Aventino  Pereira
2012-10-06

Faz tempo que ando afastado deste sí-
tio de diálogo, de amizade e de con-

vívio… Mas estou de volta e começo por 
elogiar todas as intervenções dos colegas 
que têm mantido viva e plena de interesse 
esta rubrica… Começo por realçar as in-
tervenções do nosso presidente que, para 
além de interessantes, têm sido inteligen-
tes, pois vê-se à légua que muitas delas 
vão no sentido de estimular estas nossas 
conversas e de evitar que se instale um si-
lêncio prolongado… Cronologicamente, 
sigo para a última intervenção do nosso 
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Faleceu esta manhã, dia 20 de outubro, 
o nosso colega Alexandre Costa Go-

mes. Residia na freguesia de Avintes, V. N. 
de Gaia. Nascido em Fevereiro de 1948, 
tinha 64 anos. Entrou no Seminário em 
setembro de 1959 e lá esteve até ao 6.º ano. 
Era do curso do P.e Marinho, do Jeróni-
mo, do Vaz, do Osório, do Correia, entre 
outros. Embora doente desde há muito, 
ele e a sua esposa Conceição costumavam 
participar sempre nos nossos encontros. 
Ainda no ano passado, no encontro do Sa-
bugal, lá estiveram eles. Mas este ano, no 
encontro em Gaia, em 8 e 9 de setembro, 
já não puderam estar. O Arsénio e o Assis 
tinham-no visitado recentemente. Estava 
já muito debilitado.

      Manuel Vieira

Tínhamos falado com ele (para ele...) 
há dias.

Quando lhe estendemos a mão, sorriu lar-
gamente.
Falámos de coisas várias. Ouviu e silen-
ciou. Sempre.

A Conceição perguntou-lhe:
– Então não falas com os teus amigos?
E ele (mal se ouviu):
– A presença basta.
Agora a tua ausência é um fio de silêncio 
que  nos une.

Arsénio

Partiu mais um dos nossos. O Costa 
Gomes não foi meu contemporâneo 

no seminário, pois entrou no ano a seguir 
a eu ter saído. A primeira vez que convivi 
com ele e a sua esposa Conceição foi num 
passeio que a AAAR organizou a Sevilha e 
Granada durante a Semana Santa, lá pelo 
ano de 1998. A sua simplicidade e sorriso 
algo triste chamaram depressa a minha 
atenção. Desde então, mantivemos sem-
pre uma convivência de muita amizade. 
Paz à sua alma! Com certeza que em breve 
nos vamos reencontrar e então retomare-
mos as nossas conversas agora interrom-
pidas. Até qualquer dia, amigo.

Peinado

O grão estava maduro e a terra fora com 
a devida antecedência preparada para 

o receber. Assim aconteceu. O nosso amigo 
Costa Gomes, com o seu sorriso agridoce, 
sofrido, foi semente acabada de lançar à ter-
ra pelo Lavrador. Semente que no cemitério 
de Olival foi coberta pela presença de muita 
gente e de alguns colegas amigos. Entre es-
tes, a despedir-se dele, lá estive eu, o Peina-
do, o Arsénio, o Nabais, o Diamantino e o 
Manuel Vieira, estes dois últimos acompa-
nhados pelas suas esposas. Para ele, come-
çou já o seu Domingo da Ressurreição… 
Amigo Costa Gomes, pese embora o sofri-
mento, é nosso o teu sorriso. Mesmo sem 
palavras, a tua carícia nas nossas mãos é-
-nos suficiente para podermos continuar 
a conversar.

       Assis

Até qualquer dia, 

amigo!

decano, Martins Ribeiro, porque o que ele 
escreveu, subscrevo-o eu na totalidade. 
Tal como ele, nunca pensei assistir ao que 
estamos vivendo… Por último, quero fa-
lar do poema que o colega Aventino nos 
ofereceu ontem… Mesmo que seja eu o 
único a dizê-lo, ele é excelente, é bonito e 
tocou-me…
Mudando de assunto: Já li algumas re-
ferências a castanhas, a vinho novo e a 
outras coisas que nos vão fazendo salivar 
mas, cuidado, porque ainda é cedo e ain-
da faz demasiado calor e o vinho precisa 
de frio para se aprimorar… Já agora, meu 
caro Peinado, os meus parabéns e que 
vivas muitos anitos! Eu desejo não vi-
ver muitos mais e desconfio até que “La 
muerte me está mirando desde las torres de 
Córdoba”, o que não me preocupa sobre-
maneira.

A. Gaudêncio
2012-10-07

Caro Gaudêncio, com sinceridade o 
afirmo; gostei muito do seu reapare-

cimento neste espaço… Mas se você vê 
que “La muerte lo está mirando desde las 
torres de Córdoba”, então que poderei eu 
dizer?... A talho de foice, estou a dizer que 
o Peinado também demora uns tempos 
em “voltar” a esta loja, como ele diz, e já 
está em tempo de o fazer. Caros amigos, 
confesso que fiquei de boca aberta com o 
ingente poema do Aventino, de inimagi-
nável beleza. Sabia que o Aventino era um 
poeta de grande sensibilidade, mas com 
esta pequena e delicada pétala encheu-me 
as medidas… 

A. Martins Ribeiro 
2012-10-08

Bom dia, companheiros. Sinceramente 
não sei por onde iniciar este meu es-

crito, mas sinto-me na obrigação de res-
ponder aos desafios dos meus amigos e 
também de dar o meu pequeno contribu-
to à animação deste site. Repetindo o que 
já outros escreveram, não posso deixar 
de agradecer ao Aventino a oportunida-
de que nos deu de apreciarmos o poema 
que escreveu dedicado à sua mãe. Obri-
gado, Aventino… Então, Alexandre, todos 
a Bragança? Temos lá bons companheiros 
que não nos passam “cartão” mas é gente 
franca e boa. Um forte abraço para todos. 
Voltarei.

A. Peinado Torres 
2012-10-09

Meus caros amigos e ex-companhei-
ros de desgraça: O facto de nada 

ter escrito desde há tempos não quer di-
zer que me tenha desligado de vós. Tenho 
lido todos os escritos com toda a atenção 
que merecem. Mas, desculpem em parti-

cularizar, tenho gostado imenso dos es-
critos aqui deixados pelo Peinado… Pelas 
leituras de vários intervenientes, verifico 
que anda toda a gente com vontade de 
uma comezaina. Pela minha parte, essa 
vontade é enorme e estou disponível para, 
de volta de um tacho, fazer o cozinhado 
para todos… Agora que se aproxima o S. 
Martinho, parece-me que não seria má 
ideia voltarmos a reunir-nos em Palmela 
na quinta da Oliveira do Paraíso. Que te 
parece, Alexandre?... Até porque, de volta 
de uma boa mesa e de um bom vinho, é 
que se cimentam as amizades. Não te pa-
rece, Peinado? 

Dadide Vaz
2012-10-17

O que hoje me apetece é não me apete-
cer nada. Sou um estado vazio, inútil, 

vegetal… Ao menos se tivesse tédio, po-
deria dizer que tenho tédio e escrever so-
bre essa coisa de ter tédio… Mas sou po-
bre, de pobreza imaterial, e a minha maior 
pobreza é não ter bem nenhum, nem mal 
nenhum para poder dizer que, afinal, es-
tou infeliz. E pensando bem, também não 
penso em nada, não quero nada, nem 
rojões, nem sarrabulho, nem castanhas, 
nem um copo de qualquer líquido. E mes-
mo assim, o que eu queria era um jogo da 
bola, a pelota contra o paredão, as palmas 
a acordarem-me de manhã, a sêmea e a 
maçã, a Quinta da Barrosa. Se ao menos 
eu tivesse isso, poderia dizer que tinha in-
felicidade e angústia e medo ou talvez pu-
desse dizer que o que tinha era o contrário 
disso e que, afinal, mesmo não o sabendo, 
eu era feliz…

Aventino Pereira 
2012-10-17

Olá, amigos. Deixai que me espreguice 
um pouco... Deitei-me por volta das 

3 horas depois de ter posto a leitura das 
mensagens do nosso site em dia. Até há 
bem pouco, sentia-me como quem acaba 
de ler algumas páginas da filosofia niilis-
ta de Sartre: sem ter nada para dar, nem 
nada desejar receber... Preferia, como o 
Aventino, ir jogar a bola, a pelota contra 
o frontão, a barra, o beto, o hóquei em 
campo, dar um passeio até Madalena, ou 
até fazer um poema belo, como o seu, à 
minha mãe que Deus já há muito tem... 
Ficai com o meu abraço fraterno.

Francisco Assis 
2012-10-18

Caros amigos e companheiros: A poe-
sia tem de ser viva, não niilista como 

a de Paul Sartre… A poesia tem de ser 
substancial e quente como aquelas três 
coisas que, para serem boas, têm de ser 
também quentes, bem quentes: a mulher, 

a sopa e as castanhas. E, por falar em cas-
tanhas, calhava mesmo a propósito que 
houvesse alguém que se dispusesse a fa-
zer algum fumo nesse sentido e que as 
transformasse, como convém neste caso, 
em quentes e boas. Parece-me que para 
as bandas de Oliveira do Paraíso se está 
a pensar nisso… É claro que, por motivos 
óbvios, preferia que fosse aqui bem mais 
perto. E onde? Ora pois, noutro paraíso 
semelhante, no quinteiro do Assis, perto 
do céu e do mar…

A. Martins Ribeiro
2012-10-19

TEOLOGIA DA MORTE
Estou dentro do carro olhando o mar 

da Ericeira, todo eriçado de altas ondas e 
de surfistas militantes. Choveu toda a ma-
nhã mas agora o céu está apenas pálido e 
quase frio. Ouço Mozart no seu arrepian-
te Requiem e morro, até onde é possível 
morrer… É que não se morre de repente. 
Vamos desaparecendo com alguma lenti-
dão… Primeiro é por dentro que nos des-
pedimos de rostos, de lugares, de afetos, 
de crenças. A pele e o sono ressentem-
-se logo… Depois, começa a corrida aos 
médicos e aos diagnósticos… Viver é ir 
morrendo. E tanto mais depressa, quanto 
menos se crê na utilidade da vida… 
Olho o mar e choro. Os surfistas diver-
tem-se com as alterosas ondas, com o 
perigo que há nelas. Mas não ouvem este 
satânico Mozart, que sem piedade explica 
a inconfundível violência da morte… Vou 
sair do carro, misturar as minhas lágrimas 
com as da chuva, que voltou. E beber um 
pouco de sal deste mar enlouquecido.
Foi aqui, nesta praia secreta e antiga, que 
um dia vi outubro chegar cheio de frio… 
Relembro-te... Tu estás ao fundo, junto de 
um penhasco milenar, protegida do vento 
norte. Estendi uma velha manta de trapos 
para te garantir algum conforto. Estás sen-
tada… Ponho-te ainda o meu blusão pelos 
ombros, não porque precises mas para te 
dizer que esta tarde de outubro é inesque-
cível… Na praia não há mais ninguém. E 
nem por cima das nossas jovens cabeças 
o céu nos vigiava. Tanto era o silêncio. 
Foi então que me aproximei. Estavas de 
pé, cabelos revoltos e muito bela… Olha 
e ri-te! Disparei… A fotografia guardo-a 
num cofre codificado. A cena grito eu por 
ela sempre que por aqui passo. Avanço. Só 
de perto, é que eu vejo que uma torren-
te de lágrimas se vai perder no mar. Meu 
amor, vou morrer! Ah, sim? Eu também!, 
brinquei eu, abraçando-a e aconchegan-
do-a até onde me foi possível. Cheguei eu 
a pensar que era assim que se começava 
uma paixão fulminante. Não era. Ela ex-
plicou… Os médicos já tinham definido o 
prazo. Foram mais seis meses de tortura. 

A última vez que a vi só resíduos do seu 
corpo eram visíveis. Porque a alma, assim 
que percebeu a gravidade, foi-se embora 
de noite, sem que ninguém o notasse…

Aexadre Gonçalves
2012-11-03

OLÁ, VIAJANTES DA VASTA VIDA!
Regressado a salvo das praias da 

Ericeira, preparo em Oliveira do Para-
íso o pagão ritual da celebração da vida, 
anunciado para o próximo dia 10… É 
novembro, um doce novembro, apetece 
ver alguém, trocar duas palavras de café, 
almoçar devagarinho, para que o dia seja 
mais longo, para ampliar a escassa vida. 
Pois bem, no dia 10, vai haver castanhas, 
à moda das Beiras, assadas ao ar livre, por 
entre chamas breves de ramos secos, silvas 
e caruma. E haverá uma fogueira arcaica, 
circular e lenta, em redor da qual se sol-
tarão as línguas iluminadas, glorificando 
a memória e estes rituais sagrados que 

atestam a nossa existência comunitária. 
Venham de perto e de longe, acreditem e 
tudo vos será dado! O encontro começa 
pelas 10 e acaba pela hora da lua… 

Alexandre Gonçalves
2012-11-04

É um prazer o “Fale connosco” da 
AAAR. Desconhecia o grau literário 

e poético dos colegas, sem dúvida, um 
dos melhores frutos colhidos na Quinta 
da Barrosa que também eu saboreei. Foi 
o Português e a Literatura que me fizeram 
brilhar nos estabelecimentos de ensino 
que seguiram ao da Barrosa e, posterior-
mente, na vida profissional. Tenho lido e 
gostado muito de todas as intervenções 

que aqui aparecem… O Arsénio deseja 
que o Pai Natal lhe traga a Palmeira e eu 
também. Apesar de aqui tão perto, não 
poderei estar no magusto em Oliveira do 
Paraíso, o que me priva de avaliar os dotes 
culinários do Davide. Um grande abraço.

Francisco Cabral de Sousa
2012-11-10

Em Palmela decorreu ontem o magusto 
e estiveram lá 16 convivas. Do Norte 

foi apenas o Meira. Mas esteve lá o Val-
demar do meu curso que aproveitou para 
rever os também transmontanos Delfim 
e Serapicos que são do seu tempo no se-
minário. Comeu-se, bebeu-se e cantou-se 
com muita alegria. Pena é que o Cabral 
não tenha podido ir pois convive-se bem 
e percebe-se facilmente quanto empenho 
e saber o Davide remete para a grelha.

Manuel Vieira
2012-11-11

Sim, não deixes de consultar o nosso saite
www.apalmeira.com



A 
cada passada lenta nasce-nos mais um Natal.
É a força do tempo que esvoaça e no céu contemplativo diz-se que 
as estrelas já brilham com menos intervalos. Mas nos lares que 
abundam, o sorriso das crianças ainda vai dando tempo ao tempo, 

renascendo em cada momento o fulgor da vida.
A nós acautela-nos a esperança de saborear o tempo com o colorido da ami-
zade, o brilho intenso dos encontros e reencontros, os abraços que se fundem.
2013 vai desenhar na agenda de cada um novas oportunidades de abraços e 
neste Natal vamos unir outra vez os sorrisos para confortar a amizade de 
tanto tempo.

Um Natal de felicidade e um Ano Novo com longa saúde são os votos que 
junto a um abraço amigo.

Manuel Vieira 


