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notas dos editores

Beatriz Pinto
Chisoka Simões

José Fernando Martins

     Resgatar  conteúdos  presos  em  gavetas  que  se  ver iam  duradouras ,  levou  a

Lince Cultural  a  deixar  o  mote  da  sua  segunda  edição :  a  produção  art ís t ica .

       A  produção  art ís t ica  da  nossa  comunidade ,  revelada  por  qualquer  meio  ou

motivação ,  se ja  l i v re  ou  em  contexto  académico ,  const i tu i -se  um  valor

adormecido .  A  determinação  a  incent ivar  a  inspi ração  desvenda  ass im  as  vár ias

cr iações  presentes  neste  número .

       Nesta  edição  da  rev ista  contamos  com  t rabalhos  v isuais :  pintura  e  fotograf ia

e  ainda  produções  escr i tas :  contos  e  poesia .

       De  um  modo  part icular ,  resta -nos  agradecer  à  professora  Ana  Bessa  Carvalho

toda  a  disponibi l idade  e  atenção .  De  seguida ,  a  todos  os  colaboradores  desta

segunda  edição ,  Daniela  Sá ,  Miguel  Fre i tas ,  Sara  Maciel ,  I vo  Resende ,  Ana  Rita

Si lva  e  José  Pedro  Mart ins .  Os  editores  Chisoka  Simões  e  José  Fernando  Mart ins ,  a

quem  f ica  também  o  nosso  agradecimento .  

   No  segundo  número  da  rev ista ,  apresentamos  as  produções  art ís t icas  de

diversos  alunos .  O  pr imeiro  poema  que  nos  fa la  de  amor ,  das  descobertas  e  dos

encontros  que  ele  nos  t raz .  De  seguida ,  uma  fotograf ia  t i rada  durante  umas  fér ias

a  evocar  um  sent imento  de  nostalg ia .  

      Os  dois  contos  Gaspar e Eu  e  Diários d’uma aventura  produzidos  na

unidade  curr icular  Tecnologias  de  Comunicação  em  Humanidades  no  ano  let ivo

2018 /2019  com  a  docente  Si lv ia  Araújo .  

    O  pr imeiro ,  um  conto  pela  voz  de  Anacleto  Si lva  que  nos  leva  por  Braga  e  de

um  modo  part icular ,  pelo  Arco  da  Porta  Nova ,  um  desenho  inspi rado  numa

personagem  de  uma  sér ie  e  no  modo  como  esta  ult rapassou  um  t rauma  e

atravessou  uma  porta .  Depois ,  o  segundo  conto  cujo  narrador  Raimundo  nos

conduz  numa  v iagem  no  tempo  pela  Sé  de  Braga .  O  segundo  desenho  é  inspi rado

na  Implantação  da  Repúbl ica  e  no  modo  como  uma  senhora  nobre  se  vest i r ia  na

época .  

     Seguidamente ,  o  tercei ro  conto ,  de  Samuel  Bispo ,  um  rapaz  que  sem  fa lar

sempre  teve  muito  que  dizer .  Por  últ imo ,  um  poema  que  nos  leva  a  uma  ref lexão

sobre  o  sent ido  da  v ida  e  o  papel  da  natureza .  

       Aqui  chegados ,  deixamos  a  proposta  à  colaboração  da  nossa  edição  de  Maio ,

que  terá  como  tema  a  Ásia  -  as  contr ibuições  podem  ser  sob  a  forma  de  ensaios ,

contos ,  re latos ,  fotograf ia  e  pintura .  

      Boas  le i turas  e  boas  observações !
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Já falei de amor

Já escrevi sobre amor

Já o tentei definir até

Mas acho que era só a ânsia de encontrar um

E depois, no meio de um nada

No meio de algo que eu achava ser nada

Fui descobrindo algo que eu, por mais que achasse saber, não sabia o que era

Descobri o que é ser colocada acima de tudo

Descobri o que é sorrir para o ar por uma lembrança ou por uma frase bonita

Descobri o que é ultrapassar uma fase má com esperança na bonança 

Descobri o que é lutar pela felicidade do outro

Descobri o que é gostar de fazer alguém feliz

Descobri que o amor somos também nós que o fazemos

Encontrei em ti um lado meu que mesmo eu desconhecia

Encontrei em ti um sorriso meu diferente

Encontrei em ti uma paz interior nunca antes sentida

Encontrei em ti o meu riso de criança que pensava já o ter perdido

Eles não notam a diferença no meu olhar

A diferença no meu sorriso

Na minha alegria interior

Daniela Sá
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Mas o facto é que os meus olhos brilham de uma forma diferente quando estou contigo

Quando penso em ti

Não me interessa a sociedade

Afinal, nunca me interessou

Querer-te é a maior e melhor certeza da minha vida

Amar-te é um mero acaso da vida que me torna uma pessoa melhor

Os meus olhos dizem que és o amor da minha vida 

E eu acredito neles 



Miguel Freitas 
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Nostalgia



       Hoje, ao soprar quase uma centena de velas, apercebi-me de quantas mudanças, eu, Anacleto

Silva, nascido e criado no Campo das Hortas, em Braga, pude contemplar na minha cidade. 

       Enquanto a família se reunia em volta do ancião, limitei-me a fixar pela janela, através da

chuva miudinha, o que considero ser o símbolo maior da cidade, não sei porquê! - talvez apenas

por ser meu vizinho – , por ter perdido a conta das vezes que o cruzei, ou simplesmente pela sua

história cruzar com a minha, o Arco da Porta Nova.

       Pus-me a recordar o Arco da Porta Nova e o passar dos anos. De seguida, tomei a feliz decisão

de recorrer ao meu diário empoeirado, para resgatar dentro de mim a vivacidade de outras

épocas. Dei por mim a celebrar a vida do maior ilustre com o qual tive o privilégio de privar, o

Primaz das Espanhas, D. Gaspar de Bragança.

       Junto estes excertos de passagens da minha vida para memória futura. Com esta idade, sou a

última folha da última árvore no último dia de Outono, daí a necessidade de partilhar o que escrevi

em idas Primaveras.

Outono 1759

       Estranha época esta que vivo! Revoluções por toda a parte, o mundo a expandir, reinos a cair,

impérios a surgir. Até confissões religiosas são criadas! Por cá, ultimam-se os preparativos para a

receção do novo Arcebispo, outro Bragança, D. Gaspar de Bragança, mais um filho de um Rei,

sobrinho do último o D. José de Bragança, ou seja, ambos da nossa família real, ambos filhos dos

nossos monarcas, são ilegítimos é certo, mas este é apenas um detalhe!

      Temos passado este ano em comoção, pois é o terceiro ano consecutivo sem um Arcebispo. E o

que será da Cidade dos Arcebispos sem o epíteto? 

       Chegamos a outubro de 1759. O nosso último líder religioso faleceu a 3 de junho de 1756 e

embora sua nomeação de D. Gaspar tenha ocorrido a 23 de agosto do mesmo ano, a bula papal

só chegou em março passado. Sendo assim, após muita apreensão estamos prontos para um novo

prelado.

     

 

GASPAR E EU
Chisoka Simões
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      No rotineiro passeio matinal de hoje, com o meu fiel escudeiro, o felino mais audaz do

feudo – o pequeno Aquiles – deparei-me com uma interessante situação. Todas vivalmas

falavam do mesmo: a presumível chegada de um novo arcebispo. Por minha admiração quando

regresso a casa, a minha Amélia refere o mesmo. Um novo prelado chegaria em breve.

       Animadas estavam as conversas no Campo das Carvalheiras, donzelas e barões a opinar

sobre o futuro eclesiástico e social da cidade, enquanto eu e Aquiles permanecíamos a leste

da conversa, no nosso banco, num canto. 

       Certo momento, Aquiles consegue escapar do meu colo e como por uma força magnética

aproxima-se de um senhor que o recebe muito bem. Fui agradecer e pedir desculpa pelo

comportamento do gato, e tive como resposta um simpático, em tom irónico – “posso ficar com

ele! Antes que futuro Arcebispo o faça”. 

       Apresentou-se como Máximo Miranda. Trocamos imensas palavras, fui questionado várias

vezes qual era a minha posição em relação ao rumo da igreja bracarense e ao informar que

era ateu, senti o tamanho do sacrilégio que a minha vida é; até quase com água benta fui

atacado. Contudo, Máximo, mostrou-se tolerante, até ao momento que me mostrei indiferente

ao novo prelado. Nesse momento, fui interpelado com um subtil, “a indiferença é uma das

maiores doenças da nossa sociedade” e a tal respondi, “ um senhor do clero com tantas

regalias e a viver de um modo faustoso é bem pior, e às nossas custas é inadmissível”. A isto

foi-me respondido entre ombros encolhidos e certa timidez, “está certo, jamais havia chegado

a sua conclusão”.

       Após a partilha de ideias, Aquiles e eu seguimos caminho para casa.

   Sendo um bracarense de gema, qualquer evento eclesiástico devia sensibilizar-me,

principalmente, sendo eu, da freguesia do ex-líbris da cidade, quiçá do País, Catedral de

Santa Maria de Braga, vulgarmente conhecida como Sé de Braga, mas fé é algo que nunca

tive. Pode ser que este arcebispo novo altere esta estática situação.

Início de Arcebispado de D. Gaspar de Bragança - 1759

       E hoje ao vigésimo oitavo dia, deste mês de outubro de 1579, recebemos D. Gaspar.

Preparativos sem fim para este dia, não apenas por ser apenas mais um arcebispo na cidade,

mas também por ser príncipe.
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       Fui convidado há cerca de duas semanas para pertencer ao comitê de receção ao novo

vigário e aceitei de imediato! “Não vá o diabo tecê-las”, pensei eu dentro do meu ateísmo

cínico. Convenceram-me. Talvez fui moralmente coagido, por prestar serviços jurídicos ao

cabido da Arquidiocese, consideraram que a presença de indivíduos fora do círculo da Igreja

seria importante, mas não imaginei que iria ter a tarefa a que fui incumbido.

       Fiquei responsável por vários momentos da cerimônia, nomeadamente o ato da entrega

das chaves da cidade ao Arcebispo, como um sinal de boas vindas e principalmente de

esclarecimento sobre quem é o verdadeiro líder da cidade. 

       Tive duas semanas para preparar esta efeméride, e preparei-a de um modo exímio, até

chaves de ouro consegui. Apenas tive um contratempo e logo o maior de todos, adormeci e

não consegui chegar a tempo para o início da sessão, mas vá lá, atrasei-me uns poucos

minutos, mas deu para ser envergonhado para a eternidade.

       Para surpresa minha, o fulano que o Aquiles não parava de perturbar era D. Gaspar; 

 apresentou-se como Máximo, o nome de sua mãe e agora em retrospetiva creio que estava na

rua naquele dia apenas para medir a sua popularidade e eventuais mexericos! Coincidência

das coincidências! Reconheceu-me logo, acho que estou abençoado.

Inauguração do Arco da Porta Nova - 1773 

       Lembro-me dos idos tempos da juventude – ai, magníficos dias de Coimbra! – vários

colegas a interpelarem-me e a exclamar:” Anacleto! A tua cidade não para de se transformar,

corre a palavra que o vosso atual arcebispo, um tal de D. Rodrigo de Moura Teles está a investir

em novos empreendimentos com a ajuda de grande mestre artífice chamado André Soares,

também bracarense”.

       Recordando esses momentos não estranho este novo arco, no mesmo local em que o

grande impulsionador de Braga, o Arcebispo D. Diogo de Sousa, que há 2 séculos criou aqui

com o intuito de mudar esta parte da cidade. Tanto o fez que, agora, da minha varanda posso

ver esta grande praça, o Campo das Hortas, mais uma das suas inúmeras intervenções

urbanísticas. 
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       Ai! Este D. Gaspar, apenas há 13 anos nesta cidade e tanto ampliou e dinamizou! O Bom

Jesus, o Complexo de São Marcos e agora o Arco da Porta Nova, onde, parece-me como

ontem, foi recebido.

    Um ano de obras depois, temos um magnífico arco, digno da cidade mais antiga e

eclesiástica do Reino.

       Em relação a este admirável arco, a única lamentação possível é o facto do seu projetista

André Soares não poder estar presente para contemplar uma das suas obras finais. Creio que

dele, neste momento, apenas o Convento e Igreja dos Congregados não estão finalizados.

Há quem diga que o Eng. Carlos Amarante também meteu o bedelho nesta obra, e sei que bem

seria capaz, é amigo de amigos e toda gente se queixa do mesmo – não há nada que queira

deixar por igual.

     No meu âmago, sinto que esta versão da Porta Nova terá uma fama eterna, pela sua

imponência, pelo facto de ser um arco sem portas dada a pacificidade desta região, e os seus

traços arquitetónicos que falam por si, obeliscos que nos remetem aos Clássicos ou mesmo

anteriores a eles, um arco quebrado como os mais finos da Europa, que podemos observar, por

exemplo, na Flandres ou na Prússia. 

       No centro, temos um belo escudo de fés do Arcebispo com franjas de cinco níveis, pelo seu

grau de cardeal, acompanhado com o seu escudo de armas que é o escudo do país, por

razões óbvias, e para rematar a grandeza da obra temos no topo a alegoria, já centenária, da

nossa cidade de Braga.

       Enquanto caminhava em direção ao arco, passei por um quelho, daqueles que uma pessoa

atravessa todos os dias, quando observa um edifício devoluto e pensa, “certo dia teremos aqui

uma tragédia”. Esse dia havia chegado. Logo num dia de festa. Estava a caminhar só junto ao

prédio, enquanto este desmoronou como por magia, tal como uma pena num dia de vendaval.

Pedras por todo lado, imaginei a minha morte. Contudo, saí ileso e só posso dar esse milagre

ao Arco da Porta Nova e a imagem da Nossa Senhora da Nazaré. Foi como uma chamada ao

mundo divino.

     Depois de várias décadas de ateísmo cerrado, converti-me: sou católico apostólico romano.

Quem diria!

Segui com regozijo a cerimónia de abertura, mais resplandecente do que nunca.

    10
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Falecimento de D. Gaspar de Bragança – 18 de janeiro de 1789

    É verdade que a cidade escapou ao terramoto do século que tantas almas ceifou,

reconheço intempéries por todo lado, mas se em vida vi um dia triste, o dia é este.

       A cidade acordou com a notícia do falecimento do nosso vigário-mor e tal como eu, somos

imensos de luto. Talvez a minha dor seja maior do que o resto, talvez pelos paralelismos que fiz

durante a vida entre mim e Gaspar. Estranho chamar-lhe apenas Gaspar, mas sabendo da sua

morte, sinto-o mais humano, como nunca o havia sentido.

       Anos depois fui aconselhado a realizar a derradeira celebração da vida de D. Gaspar, e a

mais sensível: redigir e pronunciar a sua eulógia. Tenho três meses para tal. Vou começar

agora.

Exéquias de D. Gaspar de Bragança – 16 de março de 1789

     O dia nasceu cinzento, nublado, tipicamente de Braga em março. Creio que esta sina

deverá ser um castigo divino que remete ao Brácaros, ou mesmo até aos confins dos tempos.

     Tal como devido, passei os últimos três meses a trabalhar arduamente no discurso de

despedida de D. Gaspar e meti-o na jaqueta que ia levar à cerimónia, não fosse uma troca à

última da hora que a Amélia fez. Levei o casaco errado. Cheguei ao funeral sem discurso, sem

palavras, literalmente. Fiquei estarrecido ao chegar ao dia tão esperado sem nada para

apresentar, mas rapidamente apercebi-me que isso seria apenas relevante para mim.

       Assumi o meu momento e improvisei. Afinal de contas, mais de 50 dias em volta do mesmo

documento só me poderia trazer confiança e sei que o espírito de D. Gaspar não me iria deixar

fazer má figura em tal nobre momento. O discurso, creio que correu bem.

 

A vida pós D. Gaspar

       Braga sem o D. Gaspar é estranha, já não estava habituado. Lembro-me vivamente da sua

chegada, de toda a preparação e a sua transformação na cidade, que até a mim transformou.

Graças a ele agora sigo a Cristo, Maria e todo o panteão católico – mesmo crente, não

dispenso uma boa ironia – e não sei o que escrever, restam-me poucas palavras sobre a vida

de D. Gaspar.
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    Sinto-me transportado para a minha cimeira memória com ele, naquele ido Outono no campo

das Carvalheiras em que se apresentou como Máximo. Memória boa e duradoura, tal como o seu

legado.

      Para terminar a entrada deste dia, neste meu leal diário, adivinhem quem ficou responsável pelo

mausoléu de D. Gaspar: o Eng. Carlos Amarante, exatamente, o Amarante! Sempre obteve o

protagonismo que quis tanto na vida como na morte do Arcebispo.
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   Depois de várias tentativas para desenhar algo com significado, a inspiração para este desenho

surgiu de uma personagem de uma série com pânico de borboletas resultante de um trauma na

infância, que no final, esta consegue vencer.

    O nome para o desenho vem da comparação feita na série entre superar um trauma e abrir uma

porta para passar através dela - comparação que ficou gravada na memória.

    O desenho pretende sobretudo transmitir um sentimento de calma e conforto. 
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I just need to open the door
 Sara Maciel



Diários d’uma aventura
Ivo Resende
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       Era uma vez uma manhã de nevoeiro em Braga. Estarão vocês a pensar, mais uma daquelas

introduções genéricas e chatas, mas foi o que me aconteceu. Sempre gostei de viajar mas a escrita

nunca foi o meu forte.

       O meu nome é Raimundo, e isto sucedeu-me quando era mais jovem. Poderão não acreditar no

que irei contar mas juro ser verdadeiro. Aconteceu-me quando visitava a Sé de Braga, um edifício

belíssimo e predominantemente barroco. Fiquei fascinado e optei por me envolver na sua história

nas suas origens, na sua construção, na sua evolução e na passagem com o tempo. Li, pesquisei,

senti, sonhei. Fui e vim. 

       A certa altura chegou o fatídico dia. O dia da neblina. Um dia de sensações mistas, pois por

um lado o que me apetecia mesmo era dormir até tarde e beber um chocolate quente enquanto via

a nova temporada de Merlin. Mas parte de mim sentiu mais vontade de pesquisar. Até parecia que

alguém chamava por mim. E lá parti em direção à sé.

       Para meu espanto estava fechada, mas não me recordei que era feriado municipal. E então, o

que até essa altura parecia inconsistente tornou-se notório, alguém procurava por mim. Tive que

procurar, tive que investigar. Era necessário remover esta inquietação que crescia ao longo do dia

no meu peito. E eis que notei que a neblina estava bem mais forte dentro da Sé. Como seria isto

possível?

      Acabei por seguir não o meu instinto de sobrevivência mas sim o espírito aventureiro. E acabei

por adentrar onde havia mais névoa. Receoso mas seguro. Seguro pois conhecia a Sé como a

palma da minha mão. Receoso pois pensei para mim “ Será que há algo de novo que me é

desconhecido na Sé?”, dizendo em voz alta.

     E de repente ouço uma voz “Sim, há.” Saltei, gritei, até que cai de costas e me encostei a uma

parede, ao mesmo tempo que ouvia sons de embate de espadas. Ao mesmo tempo o nevoeiro que

outrora criara curiosidade começava a desvanecer-se. Olhando para fora, tudo estava diferente. A

cidade era diferente, as roupas eram diferentes, e o som das espadas que tinha ouvido vinha de

duas pessoas num ringue, como naqueles filmes da idade média. O cheiro do ar era um misto de

queimadas, carne assada e álcool. Isto para já não falar do cheiro a estrume de um dos corredores

da Sé.



     Entretanto, olhei para o homem. Um homem alto, com bigode e também com vestimenta

medieval. Carregava uma enorme cicatriz no seu rosto, cicatriz essa que possivelmente seria feita

com algo do tamanho da espada embainhada a sua cintura. E então o mesmo diz, “Boas Raimundo.

O meu nome é Henrique de Borgonha.”, e pensei em alta voz, “Henrique o Conde, pai de Afonso

Henriques?”. “Exatamente, Raimundo. Não te assustes, já te explicarei o que sucede. E para

acreditares em mim, toma esta sandes de javali e vinho tónico, vais ver que é deveras melhor do

que as que comeste nas feiras medievais da tua época.” Devorei a sandes, e o vinho era caído dos

céus. Degustei cada gole de uma das melhores refeições que alguma vez tive.

       E eis que Henrique se vira para mim, “ Raimundo, preciso da tua ajuda. Mas primeiro é melhor

que vistas estas roupas, caso contrário vais criar furor quando alguém aparecer”. “Veste isso, não te

preocupes que não mordo.” Henrique deu-me a vestimenta: era um conjunto bastante justo ao

corpo, com a excepção dos calções soltos por debaixo da túnica, que cobriam quase toda a perna.

Finalizando, tinha um capuz com pontas compridas para usar na cabeça. Medieval para a nossa

época mas ainda assim futurista para a deles, pois este género de roupa era mais baseado no séc.

XII, altura da construção da Sé. Era no entanto aceitável, pois a sobreveste era copiada do traje

das cruzadas. Senti-me privilegiado, não só por estar a experienciar a época medieval, mas

também por estar a usar a roupa associada à nobreza. “Esse tipo de roupa vai dar-te maior

liberdade que a do cidadão comum”, comentou.

       “ Ir-te-ei explicar o que sucede. Está a haver uma distorção espaço-tempo, e com isto, Braga

corre o risco de ser atingido pelo terremoto de 1135. O objectivo é destruir o estilo manuelino do

João de Castillo de modo a que João de Antunes crie um estilo Barroco predominante.” “Mas isso

não é possível” disse eu. “Tanto é possível que tu aqui te encontras. Eu inclusive estou presente

embora só espiritualmente. Daí necessitar do teu auxílio. Tu tens conhecimento acerca da Sé de

Braga como nenhum outro. Tens conhecimento das leis do universo, coisa que as pessoas desta

época não possuem. É preciso uma voz sensata e com conhecimento de modo a ajudar as pessoas

a lidar com o terramoto. Caso contrário, o caos irá destruir a Sé. Caos esse que irá surgir agora!”

       De repente, o chão ruge ferozmente. A terra balanceia como se me quisesse sacudir, como se

de uma carraça me tratasse. Creio que a experiência tivesse durado uns dois minutos. Após o

sucedido, berros e choros surgem do exterior e foi aí que se deu o clique. Fui para a rua e notei que

a cidade quase não tinha danos. Mas teria, caso o caos não cessasse. “É o demo”, diziam uns a

minha frente. “É o castigo divino”, dizia um à minha direita. À minha esquerda, uns rezavam

piedosamente.
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     Arregacei as mangas e fiz-me ao trabalho. Acudi, acalmei, expliquei. Falei inclusive com um

trabalhador da Sé. E cada vez mais sentia mais prazer em ajudar. Foi uma experiência como

nenhuma outra. No final do dia fui a correr para a Sé. “D. Henrique, D. Henrique já apaziguei a

população”, mas não havia sinal dele. Procurei e procurei mas nada dele. Entretanto, lembrei-me

do local onde me deparei com D. Henrique pela primeira vez. Ao chegar, notei a mesma imagem do

início do dia: uma sandes de javali e uma malga de vinho. E de repente a minha barriga ronca.

Devorei a sandes e o vinho enquanto pensava onde Henrique teria ido. Mas pensei também na

experiência, enquanto o cansaço começava a bater.

       Recostei-me numa parede e não resisti ao sono até que alguém me acorda. “Ei! Acorde! Você

não pode dormir aqui!” Acordo sobressaltado e noto que a sua vestimenta era da minha época.

Notei também um monte de turistas a me fitar fixamente. Olhei para mim: a roupa também tinha

voltado. Terei adormecido e sonhado? Pedi desculpa desenfreadamente e fugi para a rua. Notei

que tudo regressera ao normal. Fui para minha casa para me acalmar. Terei eu sonhado? Terei eu

enlouquecido? Obcecado com a Sé? E ao deitar-me senti algo no bolso, um lembrete. Leio “Caro

Raimundo obrigado por tudo. Graças a ti, a Sé estará a salvo. Lamento ser breve mas a minhas

forças já não são a mesmas pois a distorção está a terminar. Sentirás um choque mas perceberás.

Esta carta serve não só para despedida mas também para acalmar a tua mente. Obrigado por

tudo mais uma vez e continua a admirar a Sé com o mesmo fascínio de agora. Conde D.

Henrique.”.

      Suspirei e agradeci. Fiquei grato pela experiência e suspirei por não estar louco. No dia a seguir

voltei a Sé e continuei a minha pesquisa. E eis que encontro o túmulo onde jaz o Conde D. Henrique

e as memórias desse dia surgem na mente. E lhe digo “obrigado”, ao mesmo tempo que ponho a

carta no túmulo. E depois me retirei. Longos dia se passaram desde então, até que me recordei de

escrever isto. Se acreditarão em mim? Talvez não, mas eu acredito e isso para mim basta. Pois sei

que estas memórias e vivências ficarão comigo para sempre!
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 Ana Rita Silva

     O desenho é inspirado no ano 1910, no qual decorria a Implantação da República em Portugal.
Sem afiliações políticas, o foco principal foi a moda da época, caraterizada pelo uso de chapéus
volumosos e de destaque. 
     Surge assim a recriação de um look de verão de uma senhora nobre, cujos hábitos eram as
atividades ao ar livre em jardins públicos ou privados. 
     Sendo este produção fruto de uma atividade escolar, o material utilizado foi tinta da china
preta em papel de aguarela
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Samuel Bispo
José Pedro Vieira Martins

 

       Estava frio. Bastante frio. Os dedos gélidos eram indiferentes ao tato. Nada sentiam. Porém,

dentro dele, sentimentos eram sentidos. Não parava de sentir, sentia como quem respira, se parasse

morria, e não podia morrer. Não ali, não com aquela patologia. Se fosse para morrer, que morresse

na praia. Pelo menos dava sentido ao provérbio.

       Por entre ruas e ruelas ia andando, vagueando, se arrastando. Parecia uma serpente, a mesma

amaldiçoada pelo próprio Deus. Algumas pessoas já se desviavam dele e isso facilitava-lhe a vida.

Era talvez essa a única vantagem de ser quem era: não conviver com o perigosíssimo “humano”.

       As conversas nunca surgiam, não é que ele as quisesse ter também. Nunca achou muita piada

à fala. Aliás nunca falou, nunca proferiu uma palavra que fosse. Os professores achavam sempre

que era atrasado, um aluno com “problemas de aprendizagem”. Mas as notas nas disciplinas

provavam o contrário. A sua habilidade matemática fazia calar por completo todos aqueles céticos

que ousavam duvidar das suas capacidades. Sabia os teoremas de cor, não os sabia dizer, sabia

fazer e isso bastava. Concluiu com sucesso os estudos, mas o emprego não surgia. Ninguém o

queria nem conseguia entrevistar, era, deste modo, um incompreendido por completo, indesejado

por todos. Não tinha pai nem mãe, irmãos ou irmãs. Tinha apenas como companhia a sua própria

sombra com que tanto falava, por gestos, é claro.

       A sua história era muito simples e rápida de se contar. Nasceu do ventre de alguém fruto de

uma semente sem dono. Foi entregue ao orfanato mais próximo. Apelidaram-no de Samuel Bispo.

Samuel só porque sim e Bispo talvez pela sua verticalidade nas ações e por ser a peça de Xadrez

que mais gostava e apreciava no jogo que tão bem dominava. Cresceu com o sucesso escolar já

referido, teve uma vida complicada, os outros meninos maltratavam-no, chamando-o de “Samuel a

aberração”. Não se importava com isso, não o revoltava minimamente. Apenas sentia. Sentia muito,

escrevia ainda mais, mas não deixava ninguém ler. O que era seu, era seu e a mais ninguém dizia

respeito.
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       Hoje vagueava então pelas ruas frias. Era já conhecido pelos locais e havia sempre alguém

que, movido pela curiosidade, tentava fazer o menino Samuel falar. Mas todo esse esforço era em

vão. Dava passos curtos, nunca tinha pressa, estava sempre dentro do tempo, nunca fora dele,

nunca chegava atrasado e nem sequer tinha relógio. Só dormia e acordava, comia quando podia e

a vida ia sendo. Vivia numa pequena casa no centro, pagava a renda com o pouco que o Estado

lhe dava. Reformado por invalidez, com apenas vinte e cinco anos, vivia uma vida dolorosa e sem

sentido. Não havia uma razão de ser no Ser-Humano que era visto que toda a sua vida se resumia a

uma perda de tempo e, mesmo que não entendesse o conceito, nada nem ninguém, nem mesmo

ele, via valor naquela alma sem alma.

      Que pena, não é verdade? O pobre nunca sentiu saudade, nunca sentiu amor. Nunca odiou

nunca porque não tinha nada que odiar. Nos passos curtos que dava tinha sempre a cabeça baixa,

olhava o chão todos os dias, já o sabia ler e era de cor que o sabia. Era até capaz de, sem levantar

a cabeça, chegar onde quer que fosse.

       Mas naquele dia não sabendo porquê decidiu olhar para cima, apreciar o céu e tudo o que

este tinha para dar. Foi então que nesse céu só seu passou rapidamente a voar um pássaro. Samuel

estranhamente começou a correr. Correu sem parar, fez das tripas coração e tentou chegar perto

daquele pássaro: “Queria voar como ele”.

      Sabia que voar era impossível, mas sentia pela primeira vez na vida um sentimento de objetivo.                

      Tinha uma missão: “Apanhar aquele pássaro!” E não descansaria enquanto não fizesse cumprir

a promessa do momento. Correu, correu e parou para respirar. Voltou a correr, e correu, correu

para o poder alcançar.

      De repente, o seu ombro ossudo e magro chocou violentamente com o de outra pessoa, uma

chuva de livros fez-se nos chãos da rua. Era o de uma rapariga que pelo aspeto da sua jovial cara,

apresentava ter os mesmos vinte e poucos anos de existência. Era bonita com o rosto liso, oval e

moreno, cabelo preto como o coração de Samuel, contrariamente ao que ditavam as regras

básicas da Mulher Petrarquista. Todo o seu ser transmitia paz e alegria. Com os olhos esbugalhados

de admiração, Samuel mirava-a. Focava nela, apenas nela. Quanto à missão? Arranjou outra, muito

mais desafiante.
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       A rapariga tímida apanhava os livros caídos e o culpado de toda aquela situação tentava

ajudá-la. Abraçando-os novamente, a desconhecida sorriu e continuou o seu caminho. Como seria

de esperar, Samuel não respondeu ao sorriso. Porém, continuou a mirá-la enquanto esta

desaparecia no horizonte.

       Foi então que o inédito aconteceu. As pernas de Samuel voltaram a ganhar vida e correu atrás

daquela estranha rapariga que despoletou nele um sentimento igualmente estranho. Tocou-lhe no

braço, com um toque leve de nota musical, e ela ao virar-se, deparou-se com um Samuel ofegante

e de cara rosada. Quase que formavam dois corações perfeitos, um em cada face. Estavam frente

a frente, bastante próximos. Samuel era bastante mais alto do que ela. Deste modo, a rapariguita

olhou para cima, voltou a sorrir e perguntou: “Queres vir dar um passeio?”

       Como por magia, os astros estavam todos alinhados, o sol brilhava e os pássaros cantavam.

Deixou de sentir aquele frio, que achava ele já se ter tornado perpétuo, e o calor começou a subir-

lhe pelas pernas, alcançando todas as partes, chegando finalmente ao nunca alcançado coração.

Este derreteu por completo e o seu rosto estático tornou-se alegre e vivo, descoseram-se os lábios

e num tom suave e grosso que lembrava uma voz radiofónica de quem sempre falou muito a vida

toda, fez-se ouvir: “Sim quero! Quero muito!”.
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José Fernando Martins

A brisa passa suavemente

Traz consigo os meus pensamentos

Pensamentos tristes que me assombram 

Para mal dos meus tormentos

Até que o sol aparece

Consigo sentir a luz e a sua energia

Aquece-me não só o corpo

Mas também a alma

E por estranho que pareça

Faz-me companhia

Aqui estou eu sentado

À espera de uma oportunidade

Para respirar fundo

Para me libertar

Para aproveitar a vida na sua realidade

Quem sou eu?

O que estou cá a fazer?

Qual o meu propósito na vida?

Por mais que a viagem me faça sofrer

Há que ter coragem para enfrentar a ida

No fim, a vida é isso

Uma longa caminhada,

Uma grande viagem

É preciso saber aproveitar

E de alguma forma apreciar a paisagem
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Sinto-me débil como nunca o fui

A vaguear pela linha ténue no mundo racional

Procuro um sentido para mim e para a vida 

Algo concreto, que me torna real

Estou nu e frágil

Como um copo de cristal

Questiono-me sobre a vida

Sobre valores e moral

Sinto a brisa passar por mim

A sussurrar como quem conta um segredo

Diz-me para ir à luta com garras

Ser bravo, justo

Não ter medo

Vivo num sofrimento sem fim

Tento alcançar a paz

Num dia sinto-me feliz

No outro já não sou capaz

Sozinho rodeado por todos

Ninguém entra no meu mundo

Porque agora tenho tudo

Mas perco tudo num segundo

Caí muitas vezes sozinho

Aprendi que tinha que me levantar

Não é fácil e fui buscar forças

Mas não sabia onde as encontrar
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A passar por uma depressão

Acredito que não estou sozinho

Por mais pedras que a vida me atire

Aprendi a juntá-las e a escolher o meu caminho

A brisa continua a passar

Enquanto aqui estou sentado

A escrever os meus pensamentos

A manter o coração ocupado
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