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Paulo é nome de Apóstolo. É o nome do Apóstolo da Verdade – Paulo de Tarso. 
A analogia logo surge, porque associar Paulo Ferreira da Cunha e Verdade é 

deveras natural. 
 
 

 
A autora 

 
 
Numa altura em que dizer a verdade é proeza rara, o Paulo di-la. Mais: o Paulo 

escreve-a, regista-a, faz dela letra de consciência. 
A verdade é muito menos cheia de prosápia do que a inverdade que, quase 

sempre por ser mais fácil, escancara as portas à mentira. A mentira, que é também 
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ignorância voluntária, é terreno de areias movediças em direcção ao qual, sem prestar 
atenção, quantas e quantas vezes nos dirigimos, apesar dos avisos e dos sinais de alerta. 

Precisamos de quem nos sacuda, nos faça levantar da cómoda rotina de 
alheamento em que vamos caindo. Por omissão intencional, afastamo-nos da indignação 
que pode fazer a diferença, seja quando e onde for. 

“Indignez-vous!” escrevia, em 2010, Stèphane Hessel. A indiferença é a pior das 
atitudes; é um erro crasso que nos torna coniventes em males menores, que rapidamente 
se transformam em males maiores. 

 
 

 
IPL falando na iniciativa “Livres como  

Livros” em que PFC participou 
 
 
No palco que todos pisamos, o pano sobe para que a representação possa 

acontecer. Quando, porém, cai o pano e soam os aplausos, passamos da mise-en-scène 
para a realidade com uma facilidade assustadora. E continuamos em palco. 

Quem é que vai no encalço da Verdade, tendo percebido que foi a primeira a 
abandoná-lo? Quem é que tem a coragem de descer do palco e tomar tempo para pensar, 
com lucidez, que há que ir atrás dela porque sempre foi, é e será o único caminho possível 
para que o Ser Humano se afirme plenamente? 

A lucidez de quem procura a Verdade está presente em tudo quanto sempre li e 
ouvi do Paulo. É uma demanda constante, corajosa, que resulta desse inconformismo, 
dessa indignação que é, na realidade, um incessante questionar. 

Que em algumas décadas, de permeio entre dois séculos, o Paulo tenha vindo a 
consignar o saber de milénios numa missão – a de nos levar a entender que “todo o 
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mundo é composto de mudança, tomando sempre novas qualidades” (Camões), é algo 
que resulta do que lhe está no âmago. Aliás, daí lhe parte toda a retórica. 

Sem receios, sem temores, o Paulo não desiste desse fantástico desafio que 
consiste em perceber que a indignação perante o desconcerto do mundo não anula o 
maravilhamento com a obra dos criadores que, de algum modo, todos somos. Necessário 
é descobrir algum equilíbrio que permita (re)encontrar a Verdade de que andamos muito 
mais alheados do que pensamos. 

No final dos anos 80, tive o grato prazer de conhecer a Luísa e o Paulo na 
Faculdade de Letras da Universidade do Porto. Encontrámo-nos, entre estantes de livros, 
na Biblioteca onde ainda hoje trabalho, e que ainda hoje ambos frequentam. 

Sou Bibliotecária. Presunção à parte, tomo para mim o que Thomas Jefferson 
dizia: “I cannot live without books.”. Mas, mais do que qualquer pessoa que conheço, o 
Paulo está absolutamente convicto de que sem livros, o mundo não era nada. Tal 
convicção tem um incomensurável significado. E é por isso que, no Paulo, a Palavra-
Verdade está presente. O Paulo tem o dom da palavra e faz dele letra de vida. 

O Paulo não escreve tutoriais detalhados, cheios de alíneas, instruções e 
indicações de uso. Nem manuais de boas práticas repletos de “nãos”. Nada disso! 
Transmite-nos, simplesmente, o que pensa sobre o mundo a que chamamos nosso.  

Em cada livro, em cada artigo que escreve, em cada ensaio, em cada testemunho 
encontramos definida uma argumentação clara, profunda, plena de lucidez e, 
simultaneamente, de respeito pela diferença; uma argumentação sustentada na sua praxis, 
portanto coerente e carregada de verdade. 

Não faço ideia exacta de quantos títulos se integram na bibliografia completa do 
Paulo, tantas centenas são eles, mas escolho, aqui, um, publicado em 2017 pela Empório 
de Direito (Florianópolis) – “Tributo a César”. 
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O Paulo juntou nesta obra textos que são como pautas musicais que enunciam a 
Sinfonia da Vida. O Paulo é, também, um contador de histórias. 

“A única ambição do contador é mostrar-se necessário. Como um camponês ou 
um padeiro. Nem mais, nem menos. Porque as histórias que conta revelam certos 
aspectos do espírito que não são perceptíveis de outro modo. Poderosíssimas civilizações 
colocaram-no no centro das encruzilhadas, por vezes no próprio centro do palácio e a 
sua santa padroeira é, evidentemente, uma mulher, a mui ilustre Xeerazade, que jogava a 
cabeça em cada relato, que encantava zelosamente a noite e se calava, sonhadora, à 
chegada da aurora. Aqui está a importância de uma narração bem feita. Ela brinca com 
a vida, com a morte. Talvez até […] não passemos de uma história com um princípio e 
um fim. Mas, neste caso, quem a conta?”, questiona-se Jean-Claude Carrière, na sua 
“Tertúlia de Mentirosos” (Teorema, 2000: p. 15). 

No Paulo e nas suas personagens reside uma das hipóteses. Por isso, vale a pena 
convocá-las de novo e, confiando na benevolência de quem as criou, introduzi-las noutras 
“aventuras”. 
 

A Biblioteca e a Tese 

De teses estão as bibliotecas universitárias cheias. Cheias, mas cheias no sentido 
que quem já não pode mais ver teses na frente atribuiria ao termo, estão as pessoas que se 
envolvem com elas. 

Casos de amores de perdição ou de salvação, de amores matreiros, interesseiros, 
vadios, doentes, mas também cúmplices, leais, próximos, perenes. 

Um caso de amor entre um leitor e uma Biblioteca é coisa séria, mas entre um 
leitor e uma tese é bom que seja coisa a prazo, como é preferível que aconteça entre a tese 
e o seu autor. Isto, para bem da Biblioteca, dos autores e dos leitores – em suma, para o 
bem comum. 

Não sendo assim, as “antigas e novas andanças do demónio” encarregar-se-ão de 
desenvolver oportunas teorias sobre os incontornáveis benefícios da reciclagem: de tese 
passa a livro, para logo a seguir ser dividida em artigos publicados em várias línguas e 
apresentada em comunicações de 20 minutos, aqui, ali e acolá. 

Tanto a cirurgia estética, como a reconstrutiva, duas manas que têm muito em 
comum, passam, de vez em quando, pelas bibliotecas. Interessam-se por teses que 
precisem de uma intervenção. Oferecem os seus serviços às que lá se encontram há mais 
tempo, mas, quase sempre, são as mais recentes que necessitam de um lifting. 

Está claro que entre as bibliotecas pessoais e as bibliotecas universitárias a 
comparação nem se deve fazer. Nas verdadeiras bibliotecas pessoais não costuma haver 
muitas teses nas prateleiras; a ordem perfeita, se é que existe, também não costuma nelas 
reinar. Normalmente, são uma espécie de alter ego do seu possuidor. Os outros, aqueles 
outros que jamais teriam bibliotecas pessoais, descobrem-lhes bizarrias e acham que o 
espaço que ocupam é sempre demasiado.  

E depois, há as viúvas, como a tal viúva do mestre, que, se finalmente conservam 
ainda alguma obra da herança, sabiamente escolhem as mais esclarecedoras sobre 
finanças e mecenato para terem à mão – on ne sait jamais… 

E depois, há os filhos que fazem o que Camilo dizia que os seus fariam um dia. 
Confessa ele a Martins Sarmento, numa carta que lhe escreve, que está absolutamente 
convencido de que seus filhos, ignorantíssimos, mal ele feche os olhos, venderão os cerca 
de 4000 volumes da sua biblioteca às mercearias.  

E depois; e depois; e depois… 
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O Perdedor 

Há que perder com elegância, com savoir faire, porque, se assim acontecer, fica-
se a ganhar. Senão, vejamos:  

O Professor, ao pressionar levemente uma tecla, fez desaparecer a pauta 
acabadinha de preencher no módulo de avaliação do insuperável sistema da universidade 
– Meu Deus! Perdeu toda essa informação, mas ganhou cabelos brancos o que, a partir de 
determinada altura, torna distinto quem os possui. 

O Professor encontrou a cantina fechada, quando se lembrou de que não tinha 
almoçado – Meu Deus! Perdeu uma dose de massa à jardineira, mas acabou, deliciado, 
num bom restaurante ali perto, diante de uma bela açorda de marisco, a convite de um 
caloroso colega com quem já não estava há muito. 

O Professor, que ficou a atender alunos até às 10 horas da noite, esmurrou 
desastradamente o carro, ao manobrar para sair do parque de estacionamento da faculdade 
– Meu Deus! O carro ficou bem danificado, mas o seguro contra todos os riscos que, para 
já não ter que ouvir mais a sua gestora de conta, possuía, transformou-lhe um carro já 
cheio de riscos e mossas num carro imaculado. 

Conclusão: Lavoisier tinha razão – “Na natureza nada se perde, nada se cria; 
tudo se transforma.” 

 
O Frequentador e a Executante 

“À Mulher de César não basta ser; tem de parecer”. Será? 
Se a Mulher de César for uma triste, insegura e apagada figura, terá de se revelar 

ainda mais triste, insegura e apagada aos olhos do mundo. Provavelmente, nessa altura, 
ser-lhe-á diagnosticada uma seriíssima depressão, e César, para o bem de todos, interná-
la-á no estrangeiro, longe dos olhares curiosos. Mais tarde, com justa causa, pedirá a 
anulação do casamento. 

A sua segunda Mulher, efusiva, alegre, muito opinativa, terá de se revelar ainda 
mais efusiva, alegre e opinativa. O mais certo é que se conclua que é um verdadeiro caso 
de perigoso devaneio. César, por ser melhor para todos, procederá com a madrasta dos 
filhos como procedeu com a mãe deles. 

Ou então, à Mulher de César basta ser quem é. Ponto. É quem César escolheu, e o 
escolheu a ele. Sobreviverá e continuará a ser a primeira dama. É claro que pode sempre 
haver um golpe palaciano, mas isso é já outra história…  

Quem agrada a toda a gente, sem excepção, engole em seco frequentemente, o 
que só pode perturbar o seu próprio bem-estar. Não é possível agradar a gregos e a 
troianos sem sacrificar pedaços do seu eu mais íntimo. Normalmente, pedaços cada vez 
maiores, e em silêncio, sem nenhuma música de fundo. Numa ou noutra ocasião, talvez 
Stockhausen, que, não sendo consensual, encaixa perfeitamente nesta divagação. 

 
Os Hieróglifos 

Numa casa perto daquela onde vivia Nuninho, havia um menino que, aos três 
anos, já sabia ler na perfeição.  

Todas as noites a Mãe lhe lia uma história. Invariavelmente a mesma, porque ele 
assim o pedia, e era melhor não o contrariar. Seguia as linhas com o dedo indicador, 
enquanto o filho olhava fixamente. Houve uma ocasião em que, já cansada, se perdeu na 
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trama. Imediatamente uma vozinha se fez ouvir: “Não, não, não, não é assim” e logo a 
seguir as palavras foram ditas tal como estavam escritas. 

“Ó espanto! Ó portento! O meu filho sabe ler! Venham todos ver!” A prova dos 
nove foi marcada para a noite seguinte, em plena sala. A curiosidade era imensa. O 
pequenito esteve à altura das expectativas. De facto, até as ultrapassou largamente, 
porque, quando a luz falhou de repente, a sua vozinha, sem hesitação alguma, continuou a 
ouvir-se, palavras e pausas no momento certo de virar a página. Era capaz de ler no 
escuro! Melhor era impossível!  

Quando a luz voltou, a Avó, que trazia um livrinho novo, pediu-lhe que lesse a 
primeira página, mas ele, de olhar muito vivo, respondeu: “Quero um leite quente com 
chocolate, que agora não leio mais nada.” Era já um portento com alguns “vícios”. 

À medida que os anos foram passando, o leite quente com chocolate foi sendo 
substituído por Vinho do Porto, por whisky, por aguardente velha, até que um dia, depois 
de mais uma garrafa de Armagnac, o portentoso Doutor foi encontrado sem sentidos no 
seu gabinete ministerial. Aos trinta e tal anos, acabou-se-lhe a carreira política.  

Nunca chegou a perceber que cada coisa tem o seu tempo…  
 

O Jornalista e o Conferencista 

O arquitecto Aga-Pan-To, prémio Pritzker de 2021 (temos o dom da 
premonição…) acaba de se sentar numa cadeira metálica de 3 pernas que, 
propositadamente, por ser a vedeta do último salão de design de Milão, ali foi colocada.  

O jornalista que o vai entrevistar, depois da conferência na qual foi aplaudido de 
pé durante 13 minutos seguidos, aguarda-o na sala de vidro do 99º andar do edifício que 
acabou de ser inaugurado. Não sabendo onde se sentar, porque não há mais cadeiras à 
vista, permanece em pé, à direita do arquitecto. 

Aga-Pan-To está sentado de lado, porque sabe que é o único processo de se 
manter equilibrado. Convida o jornalista a sentar-se na cadeira invisível, que é ainda um 
protótipo que, seguramente, muito dará que falar. 

E a conversa começa. O tópico principal é o jardim suspenso de agapantos 
brancos, mesmo ali, no alto do edifício. O jornalista quer saber a razão da escolha. Aga-
Pan-To, com um ar um tanto agastado, responde “Myself. What else?”  

Mas o jornalista não desarma e pergunta-lhe se os longos caules dos agapantos 
não serão demasiado frágeis perante as intempéries, a uma altura daquelas. O arquitecto 
retorque “Absolutely! Look at me!” e, no mesmo instante, cai da cadeira abaixo.  

Solícito, o jornalista ajuda-o a recompor-se. Nesse preciso momento, olhando lá 
para fora, apercebe-se de que os agapantos se riem às gargalhadas. 

Está visto que tudo isto se passa durante uma noite mal dormida – é que o 
jornalista, a braços com um processo instaurado por um político que ele visou num artigo 
que escreveu sobre os atropelos ao PDM da cidade, está é preocupado com o que se há-de 
seguir.  

  
Fotografia a preto-e-branco 

Era uma vez uma rapariga que escrevia postais. Também escrevia cartas. Por 
vezes, os postais eram pintados por ela, com pincéis de aguarela. O papel em que escrevia 
dependia muito de cada ocasião. Como sabia tirar fotografias lindíssimas, chegava a 
escrever no verso daquelas que oferecia. Eram frases, poemas, pequenos textos com uma 
letra que desenhava como se tivesse todo o tempo do mundo à sua disposição. 
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Não havia obediência alguma entre ela e as palavras. Fluíam, simplesmente, 
“como a água que corre” (Yourcenar). O mundo que a habitava, feito do mundo em que 
ela habitava, era como que um Ser extraordinário que pulsava ao compasso das horas, 
mais ou menos apressadas, mais ou menos lentas. 

Esse Ser tinha o dom da palavra. E tinha, também, o dom da generosidade, o dom 
do maravilhamento constante com o que nos rodeia, dom raríssimo e muito difícil de 
encontrar em alguém, e o dom da coragem, também esse pouco comum. 

Assim, ouvindo com a máxima atenção as palavras ditas, que podiam ser 
conhecidas de todos ou só de muito poucos, a rapariga tentava perceber o Ser que tinha 
dentro de si, procurando adivinhar-lhe os silêncios.  

Os silêncios são palavras que murmuramos para nós, num tom inaudível, ou, se 
calhar, nem tanto, porque há quem seja capaz de as ouvir. O Ser que morava nela sabia 
muito bem que ut flatus venti passam os dias. Por isso mesmo, fez com que a rapariga se 
tornasse professora de retórica. Para fazer chegar a quem lhe prestasse atenção, 
embrulhadas em delicado celofane de infinitas cores, palavras do universo inteiro. 

 
O Juíz, o Ouro e o Ladrão Honesto 

Quando eu era pequena, ouvi falar, pela primeira vez, numa tal galinha dos ovos 
de ouro. Fazia parte da história de um homem que se dizia pobre por não ter ouro. Tinha 
o que comer, o que vestir, um tecto, saúde e trabalho, mas não era feliz porque não tinha 
ouro. Que fatalidade! 

Como em todas as histórias, havia também um duende. Os duendes costumam ser 
engraçados. Têm, normalmente, um apurado sentido da justiça e intervêm nas vidas das 
personagens, usando como que artes mágicas e processos engenhosos.        

Os duendes têm amigos que podem, por exemplo, ser insectos, como o Grilo 
Falante, companheiro de Pinóquio. Falam muito à consciência, esperando, assim, abrir os 
olhos dos que se deixam dormir horas e horas a fio. 

Voltando ao tal pobre homem pobre, que, num acto de esperteza saloia, ditado 
pela ganância, acabou por matar a galinha dos ovos de ouro, a história conta que os dois 
ou três ovos de ouro que a prodigiosa galinha tinha posto, perfeitos e reluzentes, o 
deixaram, e à Mulher, num sino. Mas o que não conta, e hoje sabemos, é que tendo 
vendido dois deles, decidiram conservar o primeiro. 

Mandaram, então, fazer um cofre onde o guardaram. Porém, um belo dia, o cofre 
desapareceu. Houve choro e ranger de dentes e muita pobreza de espírito à mistura. As 
acusações, disparadas a torto e a direito, originaram intermináveis processos nos 
tribunais. Ainda hoje, passados dois séculos, continuam todos desavindos. 

Mas, na semana passada, li uma notícia fantástica num jornal dos anos 80. Uma 
respeitável avozinha tinha-se apresentado no posto da guarda com uma velha caixa de 
latão, que continha algo que não era da neta, mas de uma outra criança qualquer. Era um 
ovo engalanado, cheio de enfeites e arrebiques. Parecia coisa de Barbies. Pobrezinha, mas 
honesta, queria entregá-lo a quem provasse ser o seu legítimo possuidor. Do alheio não 
queria ela nada em sua casa. De louvar, nos dias de hoje. Assim terminava a notícia. 

O cofre permaneceu num armário. O tempo foi passando, e com ele se sucederam 
as reformas definidas pelo Ministério da Defesa. Muito se reformou, mas o armário lá 
ficou, até que um dia, numa visita ao posto, o recém-empossado ministro, reparando no 
cofre, quis abri-lo. 

Abriu-o. Fechou-o e disse: “Não faz sentido que isto continue aqui”. Pegou nele e 
foi, em ânsias, para casa. Por quê? Porque era, simplesmente, um Ovo Fabergé!  
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Salomão e Saphyra 

Esmeralda e Safira eram duas irmãs unidíssimas, casadas com dois irmãos 
exemplares. Os filhos, um pouco menos unidos e menos exemplares, frequentavam o 
mesmo colégio. Eram crianças divertidas, irrequietas, amigas da brincadeira e, como tal, 
volta e meia metiam-se em trabalhos. Dessa vez, a aventura terminou com um valente 
galo na testa e um joelho esfolado. 

De castigo, foram mandados para casa. Em casa, ficaram sem consolas e sem 
sobremesa. Nada do outro mundo, até porque o que aqui interessa é o que aconteceu a 
seguir. 

Afinal, como é que as coisas se tinham passado? Quem é que tinha querido 
primeiro trepar à árvore? Há sempre um que começa e outro que vai atrás. Também é 
verdade que qualquer mãe tem orgulho num filho leader. Um leader é um leader, mesmo 
que seja na asneira, mas assumir as culpas dos outros é que não. Safira achou que deviam 
conversar. Ligou à irmã e combinaram um café, lá em casa, a seguir ao jantar. 

Beijos, palmadas nas costas e sorrisos. O café é servido em belas chávenas de 
porcelana antiga. Esmeralda diz “Ah, estas chávenas! Tu ficaste com meia dúzia e eu com 
a outra meia. São lindas. E estas colherinhas, com o monograma da nossa bisavó – as 
minhas também estão a precisar de um arejo. Já sei: jantar lá em casa no sábado. 
Alinham?” 

Foi assim que começou a conversa.  
Acabou, porém, com livros a voar pelo ar, bibelots partidos, gritos e promessas de 

ajustes de contas que vinham já do século passado. E revelações extraordinárias: Safira a 
acusar Esmeralda de ter ficado com o nome que lhe era destinado e Esmeralda a dizer que 
era ela quem devia ter nascido primeiro… 

E por que razão? Em boa verdade, se a pergunta, agora, fosse feita a cada um dos 
quatro, a resposta não seria senão um longo silêncio. As próprias crianças continuavam a 
ser as melhores amigas. E, no entanto, tudo tinha começado por causa delas.  

Havia, ainda, lá em casa sinais daquela noite. Por exemplo, na biblioteca. Na 
primeira prateleira, “Caminho Como uma Casa em Chamas”, de António Lobo Antunes, 
estava muito maltratado. Fora o primeiro a voar pelo ar e a atingir o irmão mais novo, que 
pegara, ao acaso, num outro – “Alabardas, Alabardas, Espingardas, Espingardas”, de José 
Saramago, que bateu em cheio no nariz do mais velho e ficou em pedaços. Ainda na sala, 
Safira tinha agredido a irmã com uma belíssima edição do Antigo Testamento. 
Esmeralda, por sua vez, batera-lhe na cabeça com o Novo Testamento. Não vale a pena 
entrar em mais detalhes, mas, nessa noite, foram vários os livros que atravessaram a sala 
e a biblioteca a alta velocidade.  

A partir desse dia, só voltaram a ver-se em tribunal. O magistrado incumbido do 
caso era o Dr. Salomão, juíz conhecido pelas sentenças esclarecidas que proferia. Desta 
vez, decretou que, em 48 horas, aprendessem, para recitarem de cor, o “Cântico dos 
Cânticos”. 

Yasmina Reza, vizinha de Safira, continua a ser aclamada pela peça que escreveu, 
em 2006, à qual chamou “Le Dieu du Carnage”. Está-se mesmo a ver de onde lhe veio a 
inspiração… 
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Os Sábios, as Raposas e o Decoro 

Corriam, já mais no fim, os anos 60. Boa aluna da 4ª classe, obrigada a fazer 
exame escrito e oral numa escola oficial, por frequentar o ensino particular, lá se sentou 
ela em frente às examinadoras. Na sala, a assistência expectante.  

Tinha-lhe dito a professora do colégio, que a preparara para aquele dia, bem 
como à turma inteira, ao longo de quatro anos, que era melhor estar atenta às 
“armadilhas”, sobretudo na prova oral, porque nem sempre o que parece é. O que soasse a 
coisa demasiado fácil exigia reflexão. Portanto, atenção! 

Por isso mesmo, quando lhe perguntaram, a certa altura, qual era o feminino de 
lobo, ela parou para pensar. Até ali, tinha sido tudo demasiado fácil. O interrogatório 
estava a chegar ao fim. E a tal “armadilha”, afinal? Aqui está ela, pensou, franzindo o 
sobrolho. E respondeu, de chofre “O feminino de lobo é raposa.” 

Gargalhada geral. A examinadora incrédula: “É o quê?!” E então ela explica: “Eu 
sei que o feminino de lobo é loba, mas estou à espera de uma armadilha desde que 
começou a prova, e então achei que raposa era a melhor resposta.” 

Valeu-lhe o sentido de humor do triunvirato de examinadoras e a brilhante prova 
escrita que havia feito. Transitou para o ciclo preparatório com 19 valores. E valeu-lhe, 
também, o sentido de humor de seus Pais, que até ao fim da vida lembravam este 
episódio, sempre com um sorriso cúmplice. 

Mandaria o decoro que tivesse havido lugar a, pelo menos, uma repreensão 
valente, mas não foi o que aconteceu. Pela vida fora, ela foi conhecendo novas e velhas 
raposas. As novas raposas distinguem-se à légua. São como lobinhos, à moda do 
Comendador Pinho, conhecido de Fradique Mendes, absolutamente previsíveis na sua 
rotina intelectual. Já as velhas raposas, ao contrário, têm muito que se lhes diga. 

Percebem bem o que é o decoro, palavra caída em desuso, por fazer parte de um 
vocabulário que já só os mais velhos utilizam. Mas elas são velhas raposas, pelo que 
sabem apreciar o que se passa à sua volta para, no momento certo, aparecerem bem-
postas e bem-falantes. 

Hoje, em 2020, as velhas raposas, porque escasseiam e se comportam com grande 
subtileza, identificam-se sem dificuldade. As regras da sã convivência são ditadas por 
lobinhos e raposas novas, muito novas. Quando uma raposa velha, depois de todos se 
terem sentado à mesa, coloca o guardanapo sobre os joelhos e, agradecendo a quem a 
veio servir, olha discretamente para o prato e diz para os seus botões “Quando sair daqui, 
vou mas é comer em termos”, podemos afirmar, sem o risco de errar, que se trata de um 
genuíno bon vivant.  

 
A Bruxa e os Veladores 

Um dos autores que mais me encanta ler é Norton Juster, arquitecto, professor e 
escritor norte-americano, que, em 1961, publicou “The Phantom Tollbooth” para nos dar 
a conhecer Milo, um rapazinho entediado com a vida. Jules Feiffer, seu amigo, ilustra-a 
magnificamente. A obra nunca foi editada em Portugal, mas, em 1999, Jório Dauster, 
conhecido diplomata e tradutor brasileiro, tradu-la e chama-lhe “Tudo Depende de Como 
Você Vê as Coisas”. A Companhia das Letras edita-a.  

Diversos são os lugares referidos nesta história: Mais Além, o Reino e o Mar da 
Sabedoria, Expectativas, Dicionópolis e Digitópolis, cidades rivais, as Montanhas da 
Ignorância, o Vale Silencioso, a Ilha das Conclusões Apressadas, a Floresta da Visão, os 
Contrafortes da Confusão, a Terra da Calmaria, Contexto, Ponto de Vista, Realidade, 
Ilusão, enfim… Todos eles têm peculiaridades muito próprias. Milo, o pequeno herói de 
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Juster, descobrirá isso mesmo, com a preciosa ajuda de dois companheiros de viagem: 
Toque, o Cãonómetro e Mausquito, bem diferentes um do outro, ou talvez nem tanto…  

Mas há outras personagens fantásticas: o Rei Azaz, o Nunca Resumido, o Rei 
Matemágico, as Princesas Doce Rima e Razão Pura, os Conselheiros do Reino da 
Sabedoria – o Duque da Definição, o Ministro do Significado, o Conde da Conotação, o 
Barão da Essência e o Subsecretário da Compreensão, constantes na repetição – e a Bruxa 
Nem Tanto Macabra, são algumas dessas inesquecíveis figuras. 

A Bruxa Nem Tanto Macabra (Faintly Macabre, no original), Tia-Avó dos dois 
monarcas e Vassoura Oficial (Official Which) do Reino da Sabedoria, colaborara 
afincadamente para que o bom senso desaparecesse, ao varrer do reino as palavras que 
entendia desnecessárias. Doce Rima e Razão Pura são deportadas e as desavenças entre 
Azaz e Matemágico põem o Reino em perigo. O bom senso tinha deixado de existir. Tudo 
ficara sem sentido, encravado entre palavras e números.  

Mas será esta mesma Bruxa quem elucidará Milo sobre o destino das duas 
princesas que ele deverá resgatar, o que não deixa de ser importante. Aliás, é só um tanto 
ou quanto macabra, já que se entreteve a varrer uma parte do reino sem medir as 
consequências, pondo em causa a sua própria sobrevivência. 

No caminho que percorre, Milo encontra a Guarda-Sons, que lhe explica que “as 
formas de silêncio são tão numerosas quanto as formas de som”, o problema é que 
ninguém lhes presta atenção. O maravilhoso silêncio nos minutos que precedem o nascer 
do sol e a calma que se segue a uma tempestade são inigualáveis. Por isso é que ela está 
encarregada de guardar o Vale Silencioso. 

Do mesmo modo, o maestro Croma, o Grande, que dirige uma curiosa orquestra 
que não toca a partir de pautas musicais, mas sim a partir de todas as cores que há no 
mundo, já que a música é feita de cores, proporciona a Milo um fantástico concerto ao 
pôr do sol. É uma orquestra para “ser vista com olhos de ouvir”. Existe desde o princípio 
do mundo. 

Como Milo perceberá, Guarda-Sons e Croma, o Grande são dois imprescindíveis 
elementos cuja missão é velar pelo equilíbrio daquela terra, uma terra muito semelhante a 
esta nossa Terra. 

 
Divãs, Táxis e Inconfidências 

No Escondidinho, afamado restaurante da Baixa do Porto, às vezes acontecia 
cruzarem-se parentes e amigos. Naquele dia, a meio da semana, não eram muitos os 
convivas. Um casal discreto, a um canto, sob uma luz ténue, ele de frente e ela de costas 
para a sala, é abordado, já depois do jantar, por alguém que tinha chegado há pouco. 

O diálogo é este: 
 
- Ora, meu caro primo, como está? 
Levantando-se, polidamente, o cavalheiro responde 
- Então, primo, longe de o ver aqui. Passou bem? 
Cumprimentam-se com a cerimónia da praxe. 
- E a minha prima? Vejo que está recuperada. Folgo muito. 
E beija-lhe a mão, que ela rapidamente recolhe. 
- Então, os primos estão pelo Porto? 
- É verdade. E já estamos de saída. 
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- Pois muito bem. Fico satisfeito por os ter encontrado. As minhas lembranças aos 
primos X, Y e Z. E bom regresso a Braga. 

 
O recém-chegado instala-se numa mesa. Daí a uns minutos juntam-se-lhe dois 

outros comensais. Os três são médicos que, uma vez por mês, naquele dia, ali vão jantar, 
depois de saírem dos seus consultórios. O primeiro comenta que acabou de encontrar uns 
primos que já não via há muito. Alguém lhe dissera que tinham tido mais um filho há 
pouco tempo. Ela parecia estar muito bem. Completamente recuperada. 

Este episódio, mais do que banal, nada teria de especial, não fossem os 
desenvolvimentos a que deu origem. 

No dia seguinte, ao princípio da tarde, eis que se apresenta o primo no 
consultório. Intrigado, o primo médico recebe-o. 

- Mas que agradável surpresa! E que bons ventos o trazem ao Porto novamente? 
E a minha prima? Veio também? 

O primo, pouco à vontade, fixa os olhos num quadro na parede, como que em 
busca de inspiração. Depois, com um ar muito comprometido, diz:  

- Bem, na verdade, primo, em relação ao nosso encontro de ontem: a M. ainda 
está frágil, e ontem foi mesmo um jantar imprevisto. Nem estava combinado. 

- Pois, primo. Com certeza. De qualquer modo, gostei de os ter encontrado. E 
achei a prima muito bem. Aliás, até comentei isso mesmo com os meus colegas. 

Regressou o primo a Braga, um tanto ou quanto atarantado, não sem antes ter 
deixado uma garrafa de um belíssimo Porto Velho, da sua garrafeira, no consultório do 
primo.  

Uns bons dias depois, os dois colegas com quem o primo médico tinha estado no 
Escondidinho, ligam-lhe quase sucessivamente. 

- Ó pá, nem chego bem a perceber, mas recebi uma garrafa de Vinho do Porto, 
excelente, por sinal. Foi coisa daquele teu primo que encontraste no Escondidinho, 
quando lá fomos no outro dia. Queria a morada para lhe mandar um cartão a agradecer. 

Entre um e outro, foi mais ou menos isto. Portanto, cada um recebeu uma garrafa. 
Avancemos, no tempo, umas boas semanas.  
O primo médico atende, no consultório, uma senhora interessante, de bela figura. 

É a segunda vez que lá vai, depois de uns meses largos. No final da consulta, ao despedir-
se, diz ela o seguinte: 

- Em relação àquele jantar, Senhor Doutor, foi mesmo um azar. Nós até nem 
costumávamos ir ao Escondidinho. Enfim. Já tudo acabou. 

Só nessa altura se fez luz! Afinal, havia outra…  
E por aqui ficaríamos, se não tivesse acontecido o que parece impossível. Nesse 

mesmo dia, num táxi que o levava do consultório à Casa de Saúde da Boavista, o primo 
médico ouve, boquiaberto, este comentário: 

-Ainda há meia hora vim aqui mesmo buscar uma senhora, por sinal muito 
elegante. Coitada, fartou-se de chorar o caminho todo…  

Décadas volvidas, esta história verídica continua a fazer parte dos anais da 
família. E até lhe foi dado um título: “Escondido no Escondidinho”. 
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Tributo a César 

“Coisa fina é a Finança: guarda a mina e enche a pança”: não sei se muita gente 
conhece esta expressão, pelo que dissecá-la poderá ser útil, para que seja mais fácil 
encontrar-lhe o(s) sentido(s) e ajuizar da sua pertinência. 

Ora vejamos alguns significados que poderemos atribuir a cada um dos seus 
termos: 

 
Coisa – objecto ou ser inanimado; acontecimento; mistério; causa; algo/alguém 

sem importância 
Fina – delicada; elegante; delgada; preciosa; excelente; astuta; esperta; matreira 
É – 3ª pessoa do singular do presente do indicativo do verbo ser, como verbo 

copulativo, transitivo, intransitivo ou auxiliar (é um verbo muito versátil) 
Finança – fazenda; “alta finança”: relativa à banca, aos grandes movimentos 

financeiros; “estudos financeiros”: ciência estudada, por exemplo, no Ensino Superior 
(normalmente o termo é usado no plural) 

Guarda – sentinela; vigia; parte de uma fechadura; folha que reveste 
interiormente a capa de um livro; muro; “o que guarda”: o que arrecada; 3ª pessoa do 
singular do presente do indicativo do verbo guardar 

Mina – nascente de água; jazida de minério; engenho explosivo; negócio 
lucrativo; preciosidade  

Enche – “isto já enche”: já farta; sacia; cresce; 3ª pessoa do singular do presente 
do indicativo do verbo encher, que tem múltiplas aplicações  

Pança – ventre; barriga cheia; parte maior do estômago dos ruminantes; atributo 
do escudeiro de D. Quixote 

 
Não sei de onde vem a expressão, mas significaria que, normalmente, quem 

recebe o tributo faz crescer o seu próprio tesouro, sem ter que fazer seja o que for.  
Presumo que seja coisa da aldeia, onde o saber é mais arguto. Eventualmente, até, 

do tempo em que havia proprietários de terras e quintas, e rendeiros e caseiros a trabalhá-
las. O tributo, fundamentalmente em produtos da terra e animais, mas também em 
dinheiro, como resultado da venda destes, era meticulosamente entregue a quem estava 
estipulado ser devido. 

Mas, fora desse contexto muito específico, será que qualquer outra interpretação 
que possa ser feita se afasta muito desse sentido?  

Dois exemplos: 
Ser inanimado matreiro é a banca: sentinela [do] engenho explosivo enche o 

estômago dos ruminantes. 
Mistério astuto é o movimento financeiro: arrecada o negócio lucrativo e sacia a 

barriga. 
Ao que parece, a expressão assume um sentido de actualidade deveras notável. 

Sempre ouvi dizer que a sabedoria popular é de fiar… 
 



 

 181 

Os Magarefes, o Soneto Inglês e o Cavaleiro Andante 

Entre Cervantes e Machado vão uns séculos. Todavia, o que antes era, hoje 
também o é. Drummond di-lo, especialmente bem, na sua “Receita de Ano Novo”: 

 
[…] 
Para ganhar um Ano Novo 
que mereça este nome, 
você, meu caro, tem de merecê-lo, 
tem de fazê-lo novo, eu sei que não é fácil, 
mas tente, experimente, consciente. 
É dentro de você que o Ano Novo 
cochila e espera desde sempre. 
 

Tomemos um fidalgo provinciano, imbuído de ideais cavaleirescos e pleno de 
ideias fantásticas que, malgré lui, não se coadunam com a realidade de uma Espanha que 
já os esqueceu, e cuidemos-lhe da retórica no “Discurso de la Edad Dorada”.  

No tempo em que a igualdade existia entre os homens, a paz, a concórdia e a 
amizade eram possíveis. Não havia fraude, dolo, malícia. Não havia leis, nem juízes, 
porque não havia o que julgar nem quem tivesse de o ser. Como há que restaurar esse 
tempo, urgem os cavaleiros-andantes. D. Quixote será um deles e com eles defenderá as 
donzelas, amparará as viúvas, socorrerá os órfãos e os desvalidos. 

Entendendo ser possível pôr em prática semelhante desígnio, doravante D. 
Quixote enfrentará as forças inimigas do bem, e lutará contra qualquer gigante, mesmo 
que não passe de um moinho de vento…  

Até pode a imaginação toldar-lhe a razão, como a cada passo o avisa Sancho, mas 
de que vale o senso comum, quando se trata da convicção profunda de um idealista? 

Nunca assim Cavaleiros de Triste Figura fizeram tanta falta como hoje, num 
mundo de ambiguidades gigantescas, com tão pouco senso e imaginação. 

Talvez seja, mesmo, uma questão de honra.  
Ainda vamos a tempo de honrar o livre-arbítrio que assiste a todas as sãs 

criaturas. Urge é que cada um o faça, respondendo a Drummond, sem nunca esquecer 
Antonio Machado: “Caminante son tus huellas el camino y nada más; caminante no hay 
camino, se hace camino al andar.” 

De repente, eis que Karen Blixen espreita, do alto de uma estante. Se calhar leu-
me os pensamentos. É que o banquete que os Magarefes prepararam para o Fidalgo fez 
soar campainhas na minha memória – “A Festa de Babette”, mais precisamente, vem à 
baila.  

Babette consegue acordar a aldeia, fazendo-a viver os sentidos, não sem ter de 
lidar com alguma resistência, porque é sempre inevitável. Usa de inteligência, 
imaginação, generosidade, paciência, tolerância e subtileza. Haverá melhores 
condimentos? 

A Vida é um processo alquímico constante, uma transformação, que se deve 
realizar a partir do que cada um aporta de mais precioso. Assim se encontrará o “elixir da 
vida eterna”, o qual pode muito bem ser, única e simplesmente, a Verdade.  
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O Mestre  

 

 
 
Eis um galgo desenhado por um doutor. O Dr. Caius, mais precisamente. E 

desenhado a partir da descrição que dele faz uma Madre Abadessa! Pelo menos, assim 
consta da legenda.  

A descrição baseia-se no famoso Livro de Saint Albans, dado ao prelo em 1486. 
O livro é uma compilação de vários tratados versando interesses muito do gosto da 
nobreza de então. Nesta sua primeira versão, é dito o seguinte: “Explicit Dam Julyans 
Barnes in her boke on huntyng”. Na seguinte edição, já de 1496, é feita referência a um 
outro tratado nele contido, este sobre pesca à linha. Há quem lhe atribua a mesma autoria.   

Interessada por falcoaria, caça, pesca, e também muito por heráldica, Juliana de 
Berners, dama da nobreza inglesa, terá nascido c. de 1388, numa família de West 
Horsley, no Surrey. Seu pai terá sido próximo de Ricardo II. Veio esta dama a ser Madre 
Superiora da Abadia de Sopwell, muito perto do convento beneditino de St. Albans, no 
Hertfordshire.  

Descrita como bela e espirituosa, teve, com certeza, oportunidade de se dedicar a 
actividades ao ar livre, o que era comum entre as damas desse tempo. É já no contexto da 
vida monástica que vem a escrever os tratados que alguns lhe atribuem. 

O tratado sobre caça, a par de outros que, eventualmente, terá escrito, está entre 
os primeiros do seu género, facto deveras notável. Nele demonstra, a nobre dama, 
preocupações ambientais e ligadas à ética desportiva, revelando-se, assim, como alguém 
muito à frente do seu tempo.  

Interessantíssimo é o mistério que a envolve. Andrew Herd, renomado 
investigador que se tem dedicado à história do desporto, mais especificamente à história 
da pesca, é o primeiro a dizer, relativamente a Juliana de Berners, que apesar de não estar 
convencido da sua existência, também não há provas da sua inexistência.  

O certo, porém, é que ainda hoje, sobretudo aliado às artes da pesca à linha, o seu 
nome é referido nos quatro cantos do mundo.  

Quanto ao Dr. Caius acima mencionado, salvo melhor opinião, deve ser John 
Caius (1510-1573), médico inglês que não só presidiu ao Colégio dos Físicos de Londres, 
como foi também físico da corte, servindo três monarcas, ao longo do s. XVI. 

Voltando ao desenho em causa, a descrição de Juliana de Berners – “A head like 
a snake, a neck like a drake, a tail like a rat” – é esclarecedora. A perícia de John Caius, 
um pioneiro naturalista, que muito se interessou pela zoologia, ciência que, naquela 
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altura, nem existia como tal, é indesmentível. Olhando o desenho, o que logo 
identificamos é um galgo.  

Não deixa de ser verdade estarmos, aqui, perante vários mistérios. Curiosamente, 
tudo começa com um galgo. A partir dele, logo duas questões se põem: se este desenho se 
baseia na descrição de uma pessoa que não existe, como é que podemos acreditar que o 
que vemos, de facto, existe? Terá o Dr. Caius imaginado a engenhosa dama, ou, na 
verdade, acreditava que ela existiu e que era a ela que os créditos eram devidos? 

Ah, pois! Quem és tu? Quem sou eu? Um galgo, senhor, apenas um galgo… 
 
Jean-Louis Mounoury, em “O Riso do Sonâmbulo” (Teorema, 2002: p.205), 

escreve a dada altura: 
 

“Saber contra o que se não pode fazer nada e aceitar isso como o seu 
próprio destino, eis a virtude suprema”, diz Tchuang-Tseu. Mas 
sabedoria não quer dizer saber, porque se trata acima de tudo desse 
saber e não de uma “ciência”. Esse saber permite ser humilde, apela 
mais à preocupação das coisas minúsculas ou à solução de problemas do 
quotidiano do que aos grandes desígnios heroicos e às estradas reais; e, 
por isso, o sábio pode apresentar-se exteriormente como um ser dos mais 
“vulgares”, mesmo mais vulgar do que aqueles que desejam ser o que 
não são, mas como diz Pierre Dac numa zombaria que serve bem ao 
sábio: “Não importa quem pode ser um outro qualquer.” Mas é muito 
mais fácil ser “importante”.” 

 
Vem, agora, a propósito lembrar um texto que, há tempos, surgiu num conhecido 

jornal desta cidade: 
 

Doutor Passos Bontempo: in memoriam 
 
O grande feito do Doutor Passos Bontempo, tetraneto de João Domingos 
Bontempo, de quem porventura alguém possa ter ouvido falar, foi ter 
conseguido demonstrar a importância do “tempo ascensional” sobre 
tudo o mais. O seu exemplo, que suplanta, de longe, o do seu 
antepassado, a quem apenas interessavam os tempos musicais, está hoje 
no cerne das mais afamadas teorias da felicidade: entendia ele que 
perder um minuto que fosse, distraidamente, em todo e qualquer 
percurso ascensional (o único louvável) é um acto de traição à vida. Esta 
só faz sentido se definida sem recuos, inexoravelmente no sentido do 
astro-rei. 
Em toda a sua conduta, focada e assertiva, nos revelou, sem um único 
desvio, quão importante é perceber o sentido exacto de cada coisa, sem 
interpretações subjectivas, congeminações abusivas, divagações 
escusadas. Todas estas, aliás, impedem que se seja pontual, condição 
“sine qua non” para o sucesso. Por isso, hoje não há quem não conheça 
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bem o seu nome e não louve a brilhante ideia de o atribuir à mais recente 
avenida da cidade. 
Na rotunda onde esta principia, foi ontem colocado um busto do Doutor 
Passos Bontempo. Hoje será inaugurada a avenida, estando agendada 
para amanhã uma homenagem, a partir da leitura previamente gravada 
de excertos do seu diário, para impedir qualquer vicissitude imprevista. 
Os eventos terão lugar às 19.30h, para não atrapalhar as rotinas e o 
normal fluxo do trânsito. 
De lembrar que o acima referido antepassado do Doutor Passos 
Bontempo tem o seu nome numa rua em Custóias, próxima do conhecido 
estabelecimento prisional e da A4. Se João Domingos Bontempo não 
tivesse perdido tanto tempo de um lado para o outro, dividido entre 
afazeres de parco realce, teria seguramente o nome numa rua da nossa 
cidade. Porém, dado às artes, sobretudo à música, a mais abstracta de 
todas as actividades humanas, que atenção poderia ter granjeado?  

 
O Doutor Passos Bontempo surge, inicialmente, por via de “E Foram Muito 

Felizes”, obra que, com o maior prazer, reli agora. O Paulo publicou-a na Caixotim, em 
2002. 

Eis que se fala da Felicidade! 
Quem é que acredita que se possa ser muito feliz? Viver muito feliz? 

Convictamente afirmo que, simplesmente, não me parece possível. No entanto, entregar-
se à construção da felicidade possível está ao alcance de cada um. Existe uma felicidade 
possível, não numa linha contínua (esta assemelhar-se-ia à que aparece nos monitores, 
quando o coração deixa de bater), mas em momentos que pautam os dias que vivemos. 
Momentos que podem ser mais, ou menos, longos. Entre a ignorância passiva, a 
ignorância atrevida e a ignorância esclarecida, hão-de estar esses momentos. Na absoluta 
ignorância de nós mesmos e do que nos rodeia está a falta de senso e o oposto à 
felicidade. 

E aqui jaz a questão: Felicidade e Verdade serão incompatíveis? Será que quanto 
mais ignorantes formos, maior é a probabilidade de podermos usufruir de longos 
momentos de uma Felicidade que, assim, deriva da inexistência da Verdade nas nossas 
vidas? Ou, pelo contrário, fora dessa ignorância, apreendendo a Verdade, diga-se a 
realidade de um mundo à deriva, a probabilidade de podermos usufruir apenas de breves 
momentos de uma Felicidade alicerçada no conhecimento da Verdade aumenta? 

Há, evidentemente, argumentos incontornáveis, como, por exemplo, os que 
continuam em cima da mesa desde que Erasmo elogiou a loucura. A Loucura merece todo 
o encómio da razão e do espírito. Continuam a ser-lhe devidos os maiores aplausos. 
Deusa e pedra angular, tanto da vida imortal, como da vida mortal, a Loucura é 
responsável pelo bem-estar e pelo bem pensar, dignos parentes da Felicidade.  

Entre uma coisa e outra, talvez, tão só talvez, resida essa sensação de plenitude 
chamada Felicidade. Todavia, há algo que sei, de fonte segura, ser o caminho mais certo 
para a atingir. É o caminho do desprendimento. Difícil, cheio de armadilhas, mas em 
direcção à Luz. Entre áridos desertos e densas florestas, mas também entre belos oásis e 
lagos tranquilos, serpenteia esse caminho. 

“E Foram Muito Felizes” leva-nos, na companhia de mitos e quotidianos, a somar 
interrogações várias que nos fazem, sempre com um refinadíssimo sentido de humor, o tal 
proverbial espírito do Paulo, pensar sobre a condição humana. Contudo, a questão 
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permanece: será que podemos ser felizes por instantes, por momentos, por períodos de 
maior ou menor duração, equivalentes à tranquilidade e serenidade que formos 
construindo?  

Tudo isto é tão íntimo, tão do âmago, do imo de cada um, que melhor será deixar 
as questões no ar… Não convém, no entanto, esquecer que somos nós mesmos quem, à 
maneira de Ulisses, tudo deve fazer para escapar desses dois horrendos monstros 
femininos – Cila e Caribdes – vencendo com coragem a passagem do terrível estreito de 
Messina, para, por fim, aportar a Ítaca.  

Em boa verdade, qual é a real distância entre Tróia e Ítaca? Todos temos as 
nossas ítacas, sendo cada vida uma odisseia, de preferência com menos agruras, até 
porque todo o conquistador merece o seu repouso… 

O repouso não será, hélas, de longa dura. Nunca o poderia ser. O Padre António 
Vieira bem o diz. Na parte III do seu “Sermão de Santo António aos Peixes” alerta-nos 
para os perigos que corremos, embarcando em determinadas naus, como, por exemplo, na 
nau “Sensualidade”: 

 
“Quantos, na nau “Sensualidade”, que sempre navega com sarração, 
sem sol de dia nem estrela de noite, enganados do canto das sereias, e 
deixando-se levar da corrente, se iam perder cegamente ou em Cila ou 
em Caribdes, onde não aparecesse navio nem navegante, se a rémura da 
língua de António os não contivesse, até que esclarecesse a luz, e se 
pusessem em via? Esta é a língua, peixes, do vosso grande pregador, que 
também foi rémora vossa, enquanto o ouvistes, e porque agora está muda 
(posto que ainda se conserva inteira), se vêem e choram na terra tantos 
naufrágios.” (Sermão de Santo António aos Peixes (…). Lisboa, 1940: p. 
20) 

 
“Navegar é preciso; viver não é preciso” – a perícia é necessária para levar a nau 

a bom porto, já que tal requer saber e experiência; viver, porém, requer bem mais do que 
isto, porque o saber e a experiência não chegam. A vida é um infindável manancial de 
imponderáveis. Atrevo-me a dizer, concluindo, que nisto mesmo reside a sua aliciante 
subtileza. 

Ocorre-me, nesta altura, uma entrevista que ouvi recentemente. 
Refiro-me a Claudie Haigneré, a primeira mulher a ver a Terra do espaço. 

Cosmonauta francesa, embarcou na sua primeira expedição em 1996. 
O seu extraordinário testemunho, a partir de um olhar à distância, que lhe revelou 

a nossa frágil e vulnerável condição, tem sido, desde então, sucessivamente registado.  
Fala mais alto o respeito perante o infinito; o respeito absoluto perante a Vida – a 

única que conhecemos. A atmosfera, que separa a Terra do cosmos, é uma camada 
finíssima, fragilíssima, que protege a nossa casa do escuro hostil à sua volta e nos permite 
viver. Como é que é possível? 
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Como é que um simples planeta condensa uma humanidade que assim se revela 

tão exposta, tão desprotegida? E como é que o milagre da Vida acontece, no meio de todo 
este infinito? Como é que é possível que a Vida se afirme? 

O que é esta ordem que nos ultrapassa? Como é que continuamos aqui? Nós 
somos “si petites choses”… - são grandes interrogações num único e imenso 
“pourquoi?”.  

Perante essa avassaladora tomada de consciência da nossa condição, Claudie 
Haigneré diz que o respeito, um respeito sem fim, lhe surge naturalmente para com “cette 
chose d’impalpable, de mistérieux, de fascinant qui est l’Humanité.” “Soyons humbles, 
repectueux”, conclui. 

É neste tom de maravilhamento e de mistério que vale a pena continuar a pugnar 
pela Verdade.  

A terminar, uma breve explicação se impõe: ao pensar num título para este texto 
de homenagem a Paulo Ferreira da Cunha, muitas dúvidas me surgiram. Podia, por 
exemplo, ter partido do seu próprio “Tributo a César”. Seria um tributo ao Paulo. Porém, 
abandonei a ideia, precisamente porque me lembrei dos Evangelhos e de uma resposta de 
Jesus que, inquirido a propósito do que a César seria devido como imposto, responde 
“Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus”, desconcertando os 
fariseus que o abordavam. 

A Deus, a Verdade e apenas a Verdade. Aos poderes deste mundo, o respeito que 
legitimamente merecem. Assim deve ser. Esta frágil humanidade, exercendo o seu livre 
arbítrio, há-de saber honrar os seus deveres terrenos, sim, mas o maior tributo, esse é para 
com a Verdade.  


