


Henrique Pereira da Mota (1905 - 1980)

(Pantaleão 1924-1932)

TESTEMUNHOS

Biografeta pelos filhos com base em "testemunhos” escritos pela mulher.

2020





Introdução
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Esta biografeta de Henrique Pereira da Mota é

feita de histórias e memórias; ao princípio, a mu-

lher, nossa mãe Maria José, começou a escrevê-

las - as que ia ouvindo ou de que tinha tido conhe-

cimento directo. Intitulou-as Testemunhos que a

filha Ana Maria primeiro editou em modelo ca-

seiro com difusão entre amigos. Esta edição ser-

viu de base à biografia de Henrique Pereira da

Mota (Pantaleão) que José Nascimento publicou

em 2017 site da TAUC.

Foi também a base de uma fotobiografeta ama-

dora que englobou todo o período da vida de

HPM – a universitária mas também a juvenil e

a de médico – com adendas de outras histórias e

testemunhos dos filhos, amigos e de notícias de

jornais – em especial de O Ponney. A família de

Henrique Pereira da Mota agradece muito reco-

nhecida a iniciativa da edição desta biografia à

Tuna Académica da Universidade de Coimbra de

que, com tanto orgulho, Pantaleão fez parte.

3

https://tunauc.wordpress.com/arquivo/bau-de-memorias/tunos-tt/henrique-pereira-da-mota/


Henrique Pereira da Mota nasceu em Porto da

Lage (Tomar), uma pequena aldeia que não vem

no mapa, duma família de pequenos proprietários

rurais. A conselho da professora primária, estu-

dou apoiado pelos irmãos, a pedido do pai que

morreu cedo.

Durante o curso de Medicina, em Coimbra per-

tenceu à Tuna Académica, foi Presidente da Real

República Ribatejana, co-fundador, padrinho e

redactor principal de “O Ponney” que o consi-

derou “o maior espírito académico dos últimos

tempos”. Em Coimbra era conhecido por Pan-

taleão por ter interpretado esse papel no Grupo

Dramático Académico.

Foi o seu curso que instituiu a «Venda da

Pasta» a favor do Asilo da Infância Desvalida

(Dr. Elísio de Moura) e a praxe das cartolas dos

finalistas na Queima das Fitas (Curso dos Cocos).

Licenciado, regressou à sua aldeia onde foi

médico durante toda a vida - um clínico geral no-

tável, tendo continuado a conciliar uma dedica-

ção e competência exemplares com o espírito de

sempre.
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TESTEMUNHOS

da esposa,

Maria José Figueiredo Carmona

e dos filhos:

Henrique Carmona da Mota

Augusto Licínio Carmona da Mota

Maria Isabel Carmona da Mota

Ana Maria Carmona da Mota

José António Carmona da Mota

António Óscar Carmona da Mota

Carlos Miguel Carmona da Mota

Luís Manuel Carmona da Mota

Capa por Isabel Mota Granés.
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Vida académica
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INFÂNCIA

Henrique Pereira da Mota.

Antes de morrer, seu pai, Augusto, pediu aos

filhos que suportassem a instrução do mais novo.

A professora do petiz convenceu os pais a educa-

rem o rapaz, demasiado bom aluno para se per-

Augusto Pereira da Motta e Maria José Sousa Rosa -
pais de Henrique Pereira da Mota.

der. A escola era na Assentiz aonde o petiz ia a

pé (4 km). A professora era pouco mais velha do

que ele; quando se reformou foi homenageada e

lá estava o seu antigo aluno (agora seu médico).

Assim se fez.

Médico, nunca esqueceu o apoio recebido da

família. Com o prestígio que tinha em Coim-
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bra poderia ir trabalhar em qualquer local do

país; decidiu ficar na sua aldeia. Reunia os ir-

mãos no pátio nas tardes de domingo. Esse ir-

mão doutor era o orgulho da família; os sobri-

nhos referiam-se-lhe como o “tio doutor” e aos

outros pelo nome - tios Manuel Augusto, Antó-

nio (da Quinta), Augusto, João (dos Olivais) ou

pelo apelido: Rosa (António) e Mota (António).

Henrique

NO LICEU

Fez o 1º ciclo liceal em Cem Soldos (3 km)

com o professor Mário Mourão. Fez o segundo

ciclo em Santarém, o liceu mais próximo. Foi

seu professor Ginestal Machado, um dos PM da

Henrique, aluno de liceu.

República. Vigiava as provas escritas lendo o jor-

nal perfurado; quando alguém gritava lá de fora

que os alunos estavam a copiar retorquia que “a

copiar também se aprende”.

Foi seu condiscípulo o futuro brigadeiro Ar-

naldo Schultz, de Tomar, mais tarde comandante

do Sector militar em Angola onde eu estava;
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Liceu, Malta Fixe

disse lembrar-se de ter sido colega dele em Santa-

rém. Era um tipo inteligente, de laracha oportuna

e que conseguiu um ambiente muito agradável à

mesa do quartel. Apreciava mesa e caça pelo que

saía muito satisfeito. A carne era óptima e per-

guntou de que bicho era; era burro do mato - que,

ao contrário dos da metrópole, tem cornos. Ga-

bou a carne mas disse que as burras portuguesas

se portam muito melhor... Custa a crer que tenha

sido Ministro do Interior pouco tempo antes; não

me esqueço do modo como nos tratou, aspiran-

tes, num acampamento na Carregueira em 1958.

Nunca soube porque HPM se mudou para

Aveiro, onde concluiu o liceu. Diz-se que ele pre-

gou uma partida ao antipático empregado do café

em Santarém que tratava com desdém os alunos

do liceu. Assim comprou duas dúzias de bolos

para a festa de aniversário na falta dos de nata,

seus preferidos. Quando embalados, chegam os

tabuleiros com os tais de nata. Pede para trocar;

“de trombas”, fazem-se novos embrulhos. Sai

com os pastéis de nata. Diz o empregado:
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- O senhor estudante esqueceu-se de pagar...

- Pois não. Eu troquei-os pelos bolos...

- Mas o senhor não pagou os bolos...

- Claro que não pois eles ficaram consigo...

Consta que o empregado sabia que estava a ser

levado mas não sabia como; apresentou queixa

na Polícia. O Reitor do Liceu teria aconselhado

a transferência para outro Liceu.

Henrique

Pangloss em Aveiro

Ali interpretou uma «Revista de costumes

aveirenses» em 3 actos (1924): Acto I; Acto II

e Acto III. Doutor Pangloss é um personagem do

romance “Cândido ou o Optimista” de Voltaire,

uma caricatura do alemão Leibnitz que entendia

que vivíamos «no melhor dos mundos possíveis»

e para quem tudo parecia correr às mil maravi-

lhas.

Uma tarde, pelos anos 60, ia com ele ver um

doente para os lados de Pé-de-Cão, na estrada

para Torres Novas. Vimos um carro alemão pa-

rado com um casal loiro a ler um mapa rodoviá-

rio. O pai parou e perguntou:

- «Verstehen Sie Deutsch?»

Imaginam a alegria dos alemães e a minha sur-

presa com a literacia do meu pai. Infelizmente

era a única frase que sabia de alemão mas isso

não o impediu de ajudar os turistas alemães que

se foram com efusivos agradecimentos.

Só agora, mais de 50 anos depois, descobri que

12

http://ww3.aeje.pt/avcultur/avcultur/Aveidistrito/Boletim14/page019.htm
http://ww3.aeje.pt/avcultur/avcultur/Aveidistrito/Boletim14/page026.htm
http://ww3.aeje.pt/avcultur/avcultur/Aveidistrito/Boletim14/page032.htm


Pangloss (Henrique Pereira da Mota).
Programa da récita, 13 e 16 de Fevereiro de 1924.
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o meu pai havia aprendido essa frase em Aveiro,

num original do Dr. José Tavares, antigo Reitor

do Liceu Nacional de Aveiro e de Álvaro Sam-

paio, antigo professor, numa peça de teatro repre-

sentada no Teatro Aveirense, por alunos do liceu,

em Fevereiro de 1924.

Outro figurante (um figurão) da Revista era

José Sacchetti que, muitos anos depois, foi um

chefe máximo da PIDE. Foi a ele que o pai re-

correu para que me amnistiasse das acusações de

ser “comunista” - e impedido de ser assistente

na Universidade, depois de tentar, sem êxito, os

canais normais, incluindo cartas abonatórias de

professores da Universidade incluindo a do Prof.

Queiró, amigo do pai e um pilar da União Na-

cional (o partido único do Salazarismo) e do Dr.

Bessa, o chefe da União Nacional em Coimbra.

Só assim consegui que o PIDE alterasse a mi-

nha classificação de “Registado como indivíduo

de tendências comunistas” em 1965 [um ano de-

pois de ter regressado da guerra de África com

um grande louvor do mesmo Gen. Schultz, que

como Ministro do Interior teria tutelado a PIDE],

para “conhecido como pessoa desafecta ao re-

gime”, 1969. Curioso facto de Sacchetti ser um

nome italiano e Schultz um nome alemão, dois

países do “Eixo” da II Grande Guerra.

Outro nome do elenco era Arlindo Vicente
que, no Liceu, teve 20 valores a Desenho. Em

1926 matriculou-se em Medicina em Coimbra[1].
[1]Em 1926 matricula-se na Faculdade de Medicina da U.C., curso

que abandona. Frequenta o curso de Direito na Universidade de Lis-
boa, terminando essa licenciatura em Coimbra (1932). Ver Wikipédia.
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Foi ali co-fundador da revista Presença.[2] Mais

tarde, advogado e candidato da oposição a Presi-

dente da República contra o do regime - o almi-

rante Américo Tomás - desiste a favor de Hum-

berto Delgado. Era um bom pintor; foi dele a

capa do livro dos Quartanistas de Medicina de

Coimbra em 1931, ano da Queima.

Henrique

[2]Online: http://www.vidaslusofonas.pt/arlindo.htm.
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NA UNIVERSIDADE

A torre da UC e o monumento a Camões.

«Natural de Porto da Lage (não vem no mapa)

o maior espírito Académico dos últimos tempos:

Boémio, proprietário de várias, poeta, negoci-

ante, “troupista” espadachim, aristocrata, parti-

dário da Lei Seca, barriguista politicamente, con-

quistador dos melhores palminhos, Presidente da

Real República Ribatejana, redactor principal,

fundador e padrinho de “O Ponney” e ultima-

mente bom estudante, futuro João Semana duma

das cinco partes do mundo.».

Homenagem sincera de O Ponney, Real Re-

pública Ribatejana, Sanches da Gama (carica-

turista), Manuel do Seminário, Joaquim Pirata,

Moreira e todos os Prestamistas, etc, etc...

O Ponney de Maio de 1931.

Entrou na UC no ano letivo de 1924-1925, em

Preparatórios Médicos (chumbou esse ano, o da

viagem da Tuna ao Brasil). Matriculou-se no 1.º

ano de Medicina em 1926-1927.
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Joaquim Pirata, Rua Larga.

A Real República Ribatejana (R.R.R.)
na Rua dos Militares, n.º 44.
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A sua música era outra

Quando chegou a Coimbra não era já o caloiro

ingénuo, o filhinho-família pois já estivera fora

de casa em Santarém e em Aveiro onde fizera o

Liceu. Estava preparado para a luta e para enfren-

tar o futuro. Com escassa mesada, queria gozar

sem ser pesado à família. Qual seria o melhor

caminho?

Como a Tuna Académica e o Orfeon pro-

piciavam excursões aliciantes, tratou logo de

candidatar-se a Tuno e Orfeonista. Simultanea-

mente começou a frequentar o Grupo Dramático

Académico.

Em Aveiro fora protagonista do célebre Pan-

gloss - um turista estrangeiro que vinha avaliar

Uma Véspera de Feriado. Peça de cos-
tumes de Coimbra. José Bruno, 1904.
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o que de bom e mau havia na cidade, na curiosa

revista “Pangloss em Aveiro”.

Bandurrinho de HPM. Restaurado por Fernando
Miraldo.

Fácil lhe foi conseguir o difícil e pouco ape-

tecido papel de “Pantaleão”, o proprietário de

uma república de estudantes que ao vir receber as

rendas, muito atrasadas, acaba por ceder dinheiro

à malta, personagem da peça «Uma véspera de
feriado».[3]

Maria José

Nunca tocou viola que se ouvisse; nem viola,

nem bandurrinho[4] embora tivesse um e se fi-

zesse fotografar com eles.

Era, sim, do Grupo Dramático Académico,

para o qual era necessário ser ou do Orfeon ou

da Tuna; ele seria da Tuna “honoris causa” onde

chegou a 2.º secretário da mesa da Assembleia

Geral no ano 1928-29.

[3]Foi com esta peça que os estudantes do 5.º ano jurídico de 1904
fizeram a sua récita de despedida. Obteve grande sucesso e, em 1925,
na ida ao Brasil, fazia parte do repertório da TAUC, que manteve Grupo
Dramático nos seus espectáculos até aos anos 50. Disponível online.

[4]Instrumento também designado guitarrinho de Coimbra.
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Tuna Académica de Coimbra

Tão bem se houve que ganhou o cognome

“Pantaleão” pelo qual passou a ser conhecido.

Continuava a assistir aos ensaios da Tuna e do

Orfeon. Chegou a altura do exame de aptidão de

novos elementos. No Orfeon acharam a sua voz

fora dos quatro naipes necessários - reprovação.

Na Tuna, embora tivesse tomado a precaução de

escrever o nome das notas na música não foi su-

ficiente para convencer o examinador de que os

seus conhecimentos de viola serviam para mais

do que para acompanhar uma serenata em noites

luarentas e mornas de Primavera. Ei-lo pois fora

da Tuna e do Orfeon e desfeito o sonho de par-

ticipar na excursão que se avizinhava e nas ou-

tras que se seguiriam... mas nem tudo estava per-

dido. Na impossibilidade de, à última hora, en-

contrarem substituto para o teatro, em vésperas

de excursão, ficou nomeado sem discrepâncias

sócio honorário das duas colectividades e partici-

pou nas excursões mais variadas pelo Continente

(do Minho ao Algarve), Açores, Espanha, Brasil,

etc.

Maria José
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Tuna Académica da Universidade de Coimbra, 1925
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Em Espanha

Em Espanha foram recebidos pelo rei Afonso

XIII (1886 - 1941) e pela melhor sociedade espa-

nhola; as cachopas, guapas e atrevidas, tentavam

a sua vida, cada uma exibindo os predicados que

os sujeitos (estudantes de Coimbra) justificavam.

Uma, cantábrica, dizia orgulhosa que o pai tinha

uns enormes “hornos de hierro”. (ler com h aspi-

rado)

Maria José

Em Salamanca

Em Salamanca, as bailarinas elegeram-no «Lo

más feo pero lo más simpático» e mostraram de-

Em Espanha.

sejo de actuar em Coimbra. A gerência do Tea-

tro Avenida concordou mas cortou as “borlas” a

estudantes. Resultado: a R.R.R. raptou as Sala-

mantinas na Pampilhosa e desviou-as para a Fi-

gueira da Foz; e a Gerência do Teatro de mãos a

abanar em Coimbra B! Conclusão: Regressaram

as bailarinas e as borlas!

Augusto
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Estratégia

Diziam-me os seus amigos de Coimbra que

conseguia ser requestado pelas cachopas mais

bonitas. A táctica, ensinava-me ele - sem nunca

referir a experiência pessoal - era começar pe-

las mais feias; elas ficavam encantadas, os ami-

gos metiam-se com ele e ele replicava com chiste

com o que todos se riam; a partir daí era o centro

das atenções e era só escolher... Mas ele, usando

de cautela, continuava a convidar também as me-

nos privilegiadas, encantadas pela deferência de

quem era o rei da festa. Os amigos agradeciam

não ter concorrência.

Certa vez, estaria a dançar com uma bela ca-

chopa quando um amigo, que o já não via há tem-

pos, se meteu com ele, segredando:

- Então agora deixaste-te de “coiros”?

- Agora danço com minha mulher...

Henrique

Cartão de sócio da TAUC, reconstituído em 1952.

Ficar conhecido pelo nome do personagem é a

maior glória de um actor.
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Viagem com a Tuna ao Brasil

Passado tempo tomou-se uma resolução ou-

sada - ir ao Brasil visitar a Colónia Portuguesa

saudosa da Pátria e ansiosa por, através dos rapa-

zes da Briosa, matarem saudades do país distante

mas não esquecido.

A despesa era muita, o dinheiro pouco mas

conseguiram que a Companhia de Navegação

lhes improvisasse uma classe intermediária, 3.ª

encapotada - [I] “primeira entre parênteses” - e,

com magros subsídios lá foram.

Entretanto o Pantaleão era posto perante rude

prova. Ir era um sonho, um desejo ávido, mas era

um ano perdido pela certa com as repercussões

inerentes, maiores sacrifícios da mãe viúva que

vivia para o seu último filho.

Que fazer?
Dias e dias hesitou, ouvindo os conselhos pru-

dentes de um amigo.

É aí que entra a lenda... começou a dizer-se

que a mãe se mostrava aflita pela longa viagem de

barco e que ele lhe telegrafara a dizer que poderia

ir de comboio mas era muito mais caro ...

E foi ao Brasil onde - com os outros - vi-

veu dias inesquecíveis, acarinhados, acompanha-

dos pelos brasileiros e portugueses que nada lhes

deixavam gastar e os cumulavam de presentes e

agrados.

Viagem triunfal, digressão sempre ovacionada

e comparticipada, regiamente remunerada; tanto

que regressaram em 1.ª classe num luxuoso pa-
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quete e, com as sobras, ainda apoiaram o pri-

meiro Jardim Infantil João de Deus.

O amigo prudente que não foi ao Brasil tam-

bém chumbou...

Maria José

25



Câmara Municipal de Lisboa. TAUC de partida para o Brasil, em Agosto de 1925. Foto de Benoliel.
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TAUC com o Presidente da República do Brasil, palácio do Catete, 1925.
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Regresso do Brasil no Sierra Morena
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Boémia e estudo

Nos primeiros anos foi grande boémio; não se-

ria muito assíduo às aulas e perdeu um ou dois

anos. Compreende-se, as aulas dos primeiros

anos de Medicina eram uma decepção para quem

escolhera ser médico. Ele nunca se me queixou

- nunca o fazia - mas o tio Licínio, seu contem-

porâneo em Coimbra, concunhado e involuntário

agente do namoro que deu em casamento, dizia-

me que também ele só fora a três aulas de Fisi-

ologia - uma nos primeiros dias, que versava o

“mal das montanhas”, outra a meio do ano e lá

vinha o “mal das montanhas. Ainda foi a outra,

no terceiro período, e o prof. continuava com o

“mal das montanhas”. Para quê ir a essas aulas se

eu quero ir para Estarreja e lá não há montanhas?

Henrique

O Ponney lembrou o Pantaleão dos primeiros

anos com uma caricatura.

Mas «ultimamente bom estudante, futuro João

Semana duma das cinco partes do mundo.»
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O vira-lata

Estava triste, esfomeado e esquelético, mas a

esperança de um gesto de carinho não morrera

ainda. Ao passar, o seu amor pelos animais fê-

lo atrasar o passo e passar-lhe a mão pelo pêlo

hirsuto e sujo e o cãozito segui-o humilde, con-

tente... Começou então uma vida nova. Na re-

pública havia sempre restos para o vira-lata que

- conforme dizem os brasileiros - virou mascote.

Vieram os mimos; as meninas vizinhas atiravam-

lhe guloseimas; dentro em pouco, pão, já só o

comia se tivesse manteiga. Entretanto chegaram

as férias. O cão não podia ficar na república fe-

chada. Bilhete de cão era superior às posses de

um repúblico que vai para férias. Mete-se o cão-

zito à socapa debaixo do banco do comboio en-

tre malas e embrulhos. Era noite - viagem longa

sem distracções - o sono chega; o estudante ador-

mece e sonha. A certa altura entreabre os olhos

já perto do seu destino. No banco fronteiro o cão-

zito - sentado olhos fitos brilhantes. A admirá-lo

- sorridente - o revisor. O viajante fecha os olhos

e aguarda, mas o revisor, compreensivo, atenta

na capa e batina e retira-se. Na aldeia os mimos

continuaram, mas o animalzito não conhecia os

perigos que espreitam um cão inexperiente. A

casa era muito perto da linha férrea e era muito

bom correr ao longo das fitas prateadas. Mas um

dia o comboio rápido pôs fim à felicidade que ele

alcançara.

Maria José
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Reunião de curso do Sr. Visconde

Havia, sobretudo na Primavera, reuniões de

antigos estudantes que saudosos dos tempos de

boémia, voltavam regularmente a Coimbra con-

fraternizar e reviver os “bons velhos tempos” e

a par disso - ó vaidade - tentar deslumbrar os

ex-companheiros de penúria (?) com excelen-

tes fatos, luzentes automóveis e os altos cargos

que conquistaram por mérito próprio, compadrio

alheio ou conveniente enlace. Depois de lauto

jantar no melhor hotel da cidade, o curso de que

fazia parte o Visconde de X... voltou à Alta dis-

posto a reviver o passado. Um retardatário estu-

dante com a sua capa recolhia à república que,

para agradar a todas as facções e a todos acolher

fraternalmente, se chamava Real República Riba-

tejana. O Sr. Visconde dirigiu-se-lhe: Ó Sr. aca-

démico, não haverá por aí um lugar onde uns an-

tigos estudantes possam juntar-se para recordar?

A esta hora, retorquiu o “Sr. académico”, está

já tudo fechado na Alta mas podem, se quiserem,

reunir-se na minha república que os receberá com

todo o agrado. É ali, podem entrar, dirigindo-se

aos três ou quatro acompanhantes do que se lhe

dirigira. Claro que na república não havia comes

e bebes para tão ilustres convidados, portanto o

Pantaleão foi bater à porta da Emilinha do Es-

cabeche que depois de minutos o atendeu e lhe

fiou, magnânima, um grande alguidar de sardi-

nhas já preparadas e dois garrafões de carrascão.

E pão? Pão não havia àquela hora, a não ser duas
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grandes broas de milho... Sobraçando os grandes

pães, o alguidar encostado ao peito, e os garra-

fões na outra mão, o estudante subiu as escadas e

deparou-se com um grupo de dez, vinte e sempre

crescente de convidados que acudiam ao chama-

mento por assobios dos que já se tinham insta-

lado. Comeu-se, bebeu-se, tocou-se, cantaram-se

fados, aproximaram-se as gerações num entendi-

mento sublimado pelo sumo da uva generosa, e,

já alta madrugada, o Sr. Visconde, que não con-

seguira ocultar um estremecimento de repulsa ao

ver o pão sobre as tábuas nuas da mesa, recolhia

escrupulosamente os lombinhos de sardinha que

os companheiros tinham desperdiçado.

Maria José

O noivado do Nunes de Ranhados

Não sei bem como o caso começou. Anúncio

no jornal pedindo noiva? O certo é que certo se-

nhor Nunes da aldeia de Ranhados resolveu que

era tempo de casar e nenhuma das cachopas ca-

sadoiras da terra o entusiasmaram a ponto de o

levarem a dar o nó.

Como o soube o jornal «O Ponney»? O certo

é que começou um namoro inflamado com cartas

incendiárias cada vez mais enamoradas até que

chegou ao ponto de o Nunes encontrar a noiva de

que conhecia a fotografia, o que realmente era

pouco. Sempre por cartas combinou-se o pri-

meiro encontro em casa da noiva. No dia apra-

zado estava tudo a postos na R.R.R.. Havia o
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Os noivos no restaurante da Pastelaria Central

«O Ponney», 10 de Abril de 1930.
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pai, primos, irmãos, enfim uma família toda mas-

culina excepto a gentil noiva lindamente vestida,

pintada sem exagero, recatada, tímida, enfim o

ideal de um não citadino.

O noivo chegou, viu e ficou convencido. A se-

guir a um almoço bem servido, com a noiva, o

pai e o tio (não era conveniente irem sós), ei-los

percorrendo a cidade, vendo monumentos, jar-

dins - e o Nunes embevecido não tinha olhos se-

não para a engraçada menina, nem reparava na

enorme quantidade de malta que os precedia e

seguia.

A meio da tarde foram à Central lanchar e o cé-

lebre Petróneo, a princípio atónito de ver o café

cheio de rapaziada não habitual cliente, não tar-

dou a compreender e associar-se à solidária ma-

nifestação de simpatia estudantil. É que a tímida

noiva, etérea e angelical era o repúblico João Du-

arte.[5]

Maria José

Foi muitas vezes ao Prego?

Fui algumas, mas só em circunstâncias vanta-

josas.

Não se usavam, nas Repúblicas, guarda-fatos,

e o único que possuía, à futrica já se vê, era cui-

dadosamente conservado em naftalina, enquanto

duravam as aulas, nessas instituições de bene-

ficência. O Favas e o simpático Fonseca eram

os mais conhecidos. O último objecto que “em-
[5]Ver blog Penedo da Saudade.
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Preguei” foi um tijolo cuidadosamente camu-

flado num estojo de máquina fotográfica de valor

(que por acaso nem era minha), pois para a ex-

cursão carecia desta e da mana. Em maré cheia

fui resgatar o objecto, que desembrulhei no bal-

cão do prestamista, nas bochechas deste e da es-

posa que ficaram boquiabertos e de tal forma que

passaram a considerar que, de aí em diante, nada

mais exigiram para penhor do que a minha assi-

natura.

Entrevista de Octávio Chau in O Ponney, Março de 1957

O aviador silencioso

Depois do memorável feito da travessia aérea

do Atlântico Sul por Gago Coutinho e Sacadura

Cabral, dos factos que mais emocionou o país foi

a viagem aérea a Guiné e Angola pelos pilotos

Carlos Bleck e Humberto Cruz (1931). Quando

regressaram foram entusiasticamente recebidos e

disputados por diversas localidades que queriam

mostrar-lhes o seu apreço pela sua audácia.

Coimbra também os recebeu galhardamente.

A R.R.R. quis associar-se ao júbilo geral e pres-

tar aos heróis a Saudação Académica recebendo-

os nos seus Paços vistosamente engalanados para

o evento, papéis coloridos em enfeites capricho-

sos. Como base de ornamentação, um pipo de

35



vinho transformado em avião de onde jorrava o

precioso líquido que aquece os corações, desata

as línguas e faz brilhar a verdade. A mesa lau-

tamente servida com a colaboração culinária das

namoradas e colegas dos repúblicos e o ambiente

único, peculiar, fraterno, coimbrão.

Na altura dos discursos, Carlos Bleck - que

sempre declinava no companheiro a tarefa de

agradecer pelo que o apelidaram de aviador si-
lencioso - botou longa e vibrante alocução e, a

horas tantas, quando regressava ao Astória, le-

vava enfiado na cabeça, à laia de quépi, um velho

tacho de alumínio...

Maria José
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Humberto Cruz (1900-1981), natural de Coim-

bra, realizou, aos comandos do avião “Jorge Cas-

tilho” e na companhia de Carlos Bleck, a pri-

meira viagem aérea Lisboa-Guiné-Angola e re-

gresso - 20.160 km (1930 e 1931). O percurso

foi feito em 167 horas (ver blog StreS’sNet).

A R.R.R., através de «O Ponney», resolveu ho-

menagear os aviadores Humberto Cruz e Car-

los Bleck com um carrascão de honra na R.R.R..

Para isso imaginaram um pipo de espumante da

Bairrada, pipo esse com duas asas e vá de cra-

var o Conde de Águeda. Este respondeu com

graça: «Os Senhores Académicos querem o pipo

ou o seu conteúdo?» Optaram pelos dois pois um

avião precisa de combustível... Tal combustível

devolveu a fala ao Aviador Silencioso.

Encontrei o Dr. Carriço (Reitor) na República

Ribatejana a associar-se ao Carrascão de Honra,

em homenagem aos aviadores dos raids a Timor

e a Angola.

Em «Da academia do meu tempo aos estudantes de ama-

nhã», António Macedo, 1945.
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O Conde d’Águeda

O Sr. Conde d’Águeda respondeu assim à Real

República Ribatejana:

Quinta da Aguieira, 16 de Maio de 1931

Il.mo Ex.mo R.mo Presidente do Ministério

Desejaria ler a carta de V.a Ex.cia com a atenção

devida ao regime da barafunda que é a caracterís-

tica da instituição a cuja frente V.a Ex.a está, mas

o tamanho das pitorescas considerações que a es-

maltam fez-me perder a paciência e só concentrar

aquela atenção na parte essencial que interessa a

V.a Ex.a e que me prejudica.

De certo alguns dos signatários da mensagem

andam cursando a Faculdade de Direito e, sendo

assim, não conhecem bem as regras de herme-

nêutica nem a chicana dos tribunais e por isso

quero dar uma lição a V.a Ex.a excedendo o pe-

dido que me fazem.

Pedem-me V.as Ex.as um pipo. Interpretando à

letra do pedido, eu podia e devia mandar a V.as

Ex.as um pipo velho, a cheirar a vinagre e a bo-

lor, com as aduelas desconjuntadas, e ficaria sa-

tisfeita, na letra, a requisição de V.as Ex.as. Mas

o que aprendi ... depois de sair de Coimbra, diz-

me que a interpretação espiritual daquele pedido

deve ser a que lhe dou, por isso aí vai essa guia

de marcha com a qual V.as Ex.as, se não forem

muitos, poderão transportar-se gratuitamente ao

reino de Baco onde há a verdadeira igualdade

e liberdade, só faltando muitas vezes a fraterni-

dade.
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Agradeço a hospedagem que V.as Ex.as me ofe-

recem, mas aludindo às críticas circunstâncias de

bolsas de V.as Ex.as, peço licença para não acei-

tar. Calculo a dieta com que seria tratado, e como

sou de bastante alimento, ou eu passaria a ne-

gra fome que já antevejo, ou V.as Ex.as se pri-

variam, por delicadeza, dos petiscos... inteiriços

que avaramente guardam para si. Ficam, porém

V.as Ex.as condenados a fazer um ruidoso reclame

da pinga que lhes ofereço com toda a boa vontade

e desejando-lhes que ela lhes suba à cabeça sem

percalços de maior para honra e glória da marca,

que registei ... por causa das dúvidas. Desejando

a V.as Ex.as muita saúde e pagodeira com a consi-

deração devida, fornecedor e admirador.

Conde d’Águeda

Telegrama in «O Ponney»
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Os ponneys

A certa altura alguns meninos endinheirados (e

delicadinhos) que não se sentiam irmanados com

os seus companheiros de estudo, que não supor-

tavam o ambiente boémio e algo desleixado da

Alta começaram a frequentar os restaurantes da

Baixa, nomeadamente o Nicola e a Central onde

pontificava o Petrónio, assim apelidado pela sua

delicadeza e impecável elegância. Melindrados

pelo que consideravam uma traição aos costumes

académicos e traição à praxe e aos seus estatutos,

os outros, os mais tradicionalistas, os mais ma-

chos, quiçá os mais brutos não perdoavam a de-

serção e assim, por serem mais delicados, mais

amaneirados e efeminados passaram a ser cha-

mados os ponneys, tal como os pequeninos ca-

valos de luxo, bem parecidos, mas incapazes de

grandes feitos. Com esse nome foi depois cha-

mado o jornal «O Ponney» que teve por padrinho

o Pantaleão que já o fora dos ponneys da Central.

Maria José

«O Ponney»

«O PONNEY», um jornal satírico da acade-

mia, foi fundado em 1929 por Castelão de Al-

meida - um dux-veteranorum “de sempre”. Cas-

telão de Almeida foi um boémio original (...). Era

um cábula natural mas bastante inteligente. Ti-

nha personalidade e graça. Escrevia bem, com

facilidade, nunca emendando os seus rascunhos.
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Perdeu alguns anos em Direito porque os mes-

tres o contradiziam nos exames. Em Letras, deu

muitas lições aos banqueiros de Coimbra (...).

Fundou o “Ponney” de repente; sonhou-o uma

noite, escreveu-o noutra e saiu no dia seguinte.

Esgotou-se o primeiro número. Improvisava com

facilidade cantigas e discursos de laracha ou a

sério. Era polemista desempoeirado que não ti-

nha papas na língua. Quando lhe faltava assunto

escrevia “piadas” aos mestres, mandava-lhes co-

brar pelo correio a espórtula do “reclame”.

Henrique Pereira da Motta em O Ponney, 1957.

☆ « (...) 1929, ano em que alguns estudantes

vinófilos atabernados na Cidade Alta decidiram

combater a decadência da Academia, cujos fau-

tores eram, para eles, os lingrinhas que bebiam

chá e debicavam pastéis e biscoitos na Central, lá

para a Baixa: os ponneys da Central.»

Excerto de um post publicado no blog «Canil do Da-

niel», Daniel Abrunheiro, 14 de Junho de 2010.
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☆ O pontifex maximus do jornalismo lu-

síada (António Ferro), de passagem por Coimbra

(1931), alvitrou ser recebido pelos seus confrades

d’«O Ponney». À visita foi dado o tom cerimoni-

oso, porque o insigne plumitivo fizera notar que

não estava para «brincadeiras»...

Fernanda de Castro e António Ferro.

Houve solene paleio e aos brindes, circuns-

pectos e gongóricos, falou-se na «idade do jazz-

band» e na do «ferro», na imprensa «leviana» e

na alavanca do progresso. No final, o chefe do

protocolo, o Pantaleão, afastando uma capa ne-

gra, descerrou a lápide comemorativa, desenhada

no branco da parede e onde se lia esta quadra de

homenagem:

Ó mar alto, ó mar alto,

Ó mar alto, sem ter fundo!...

Mais vale andar no mar alto

Do que nas bocas do mundo ...

O casal Ferro andava.

Em «Da academia do meu tempo aos estudantes de ama-

nhã», António Macedo, 1945.
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Como se faz o Ponney

Vão sabê-lo.
Terça-feira. Véspera do dia limite para a tipogra-

fia.

- Piadas? Quantas tens, Henrique?

- Eu nada, e tu?

- Maldito Ponney. (...)

- Oh Castelão, Castelão!

- Que é isso, oh Henrique?

- Cinco piadas das boas, que me custaram 16 tos-

tões em cafés.

- Mostra.

- Ei-las.

- À noite, na cama, conto fazer uma página.

- O quê?

- Sim, na cama!...

- Por isso as tuas piadas às vezes vêm cheias de

sono!...

- E as tuas?

- Oh meu amigo, custam-me muitas injecções.

- Olha o Bento! Olha o Bem-feito!

- Vivam!...

- Adeus, oh matulão!...

- Uma página. Uma página de anedotas de riso!...

- Venha ela!...

- Pronto.

- Mais cinco tostões.

Tipografia.
- Quanto mede a composição?

- Duas páginas, pois!...

Prá Alta.
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- Mais sete tostões e meio.

- Então, oh Henrique?

- Nada. Quero dizer ... Tenho aqui duas piadas,

mas só fazem rir com cócegas.

- Maldito Ponney.

Telefone.
- Está lá?! Está lá?!

- Número?

- Comissão de Turismo (...) Oh Dr. sabe alguma

piada?

Etc. Piada aqui, piada ali, (...) Sai o primeiro.

- Que tal, oh Henrique?

- Vamos a ver ...

Quinta-feira, cinco horas da tarde.
- PONNEY!... cá está o PONNEY!...

PONNEY!... catra PONNEY!... PONNEY!...

E aqui tendes leitor, como se faz O Ponney.

Tricastilis (Castelão de Almeida) in O Ponney, 26 de

Novembro de 1930

Notícias n’O Ponney

Noiva precisa-se

Numa certa ocasião, «O Ponney» precisava de

três linhas de texto para encher a página. O

padrinho e redactor principal escreveu: «Noiva

Precisa-se». Bonita, prendada e com algum de

seu, precisa o Doutor Manuel Marques Espar-

teiro. Este exigiu explicações e o director do pe-

riódico prometeu um desmentido. Ei-lo: «Noiva
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precisa-se, pode ser feia, mesmo sem dote, pre-

cisa o Dr. Esparteiro»... Este foi aos arames e o

Pantaleão resolveu ir à aldeia passar duas sema-

nas... estava cheio de saudades da mãe!

Augusto

«O Ponney», n.º 43, Maio de 1931.

No aniversário do Ponney

«Enganei-me. Sempre pensei que antes de um

ano estavam todos no manicómio.»

Elysio de Moura

O Ponney tinha feito uma colecta e conseguiu

juntar 20 tostões para oferecer um chapéu a Ely-

sio de Moura, o seu professor preferido.

Óscar
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O Magnífico Reitor

«S.a Ex.a o Magnífico Reitor ... foi ao Ministé-

rio a Lisboa; ficou instalado no João do Grão...»

Dim-Dim

O Alcino Marques Mano tornou-se uma figura

da alta. Era bastante limitado, vivia a cargo do

irmão sapateiro, perto da Real República Riba-

tejana. Era conhecido desde miúdo como “Dim-

Dim” pois adorava andar de eléctrico e imitar o

toque da campainha. Foi adoptado pela R.R.R.

como faz-tudo, sobretudo do “Pantaleão” e do

Castelão que o promoveram a ardina d’«O Pon-

ney». Formou-se o “Pantaleão”, anos depois o

Castelão, mas os cigarros e abraços nunca falta-

ram, vindos dos dois ilustres Ribatejanos. Sou-

beram estes que o “Dim-Dim” era agora mais

conhecido por “Bolinhas” pois resolvera pregar

partidas aos incautos transeuntes, apalpando-lhes

as “partes” gritando: «Bolinhas!». Suplementava

os seus proventos como ardina de “O Ponney”,

com um pedido de contribuições para o seu fu-

neral, como rezava a carta que ele exibia, obra

de algum humorista d’«O Ponney». De repente

desapareceu. O “Pantaleão” pôs a sua teia em

campo e descobriu que o “Dim-Dim/Bolinhas”

tinha recolhido a um asilo em Alcobaça. O “Pan-

taleão” pediu ao seu colega de República e de

profissão, Domingos Arinto, que ali exercia, que

visitasse o amigo comum, lhe desse um abraço e
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o tabaco que ele carecesse. Abraços e cigarros

nunca lhe faltaram até à sua morte... (Ver «Sau-

dades de Coimbra 1934-1949» de António José

Soares)

Augusto

Jantar de borla no Astória

Eu sinto-me reduzido à minha expressão mais

simples, sedento de aprender, sinto-me estudante

de Coimbra outra vez, voltado para 1929 ou 30

em que pela primeira vez tive a honra de fazer

grupo com alguns lentes a altas horas numa das

“Repúblicas” em que havia duas correntes políti-

cas - monárquicos avançados e integralistas fer-

renhos, mas comiam e bebiam à mesma mesa.

Refiro-me ao primeiro baile que o Castelão (Tri-

cástlis) conseguiu realizar na antiga Associação

Académica com a presença do magnífico Reitor e

de distintos professores de Direito. Esse Castelão

que num Cortejo da Queima das Fitas teve a ideia

cheia de originalidade e graça de alugar uma ti-
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póia, a dois cavalos, que se usava naquele tempo

e vestindo-se ele de lente de Direito e eu de lente

de Medicina, com as respectivas insígnias dou-

torais, capelo e borla, com o seguinte dístico de

letras maiúsculas, bem visível:

«Ninguém diga: Dest’água não beberei.»
Lá seguiram atrás do cortejo até à portagem -

onde termina a festa - a horas de jantar. O Ho-

tel Astória dava nas vistas mas só dava entrada

a gente de muito alto quilate; Castelão, repen-

tista, diz ao cocheiro: «Siga! Hotel Astória.»

Em frente parou a carruagem e o porteiro veio

esperar, solícito, tão distintos personagens - dois

lentes. Estes estavam tão confundidos com tan-

tos salamaleques daquela criadagem que, mesmo

sem lavar as mãos - o que naquele tempo era hi-
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giene e etiqueta - dirigiram-se à grande sala de

jantar que estava quase repleta, à única mesa va-

zia que estava no centro, reservada a gente bem.

Sendo alvo de todos os olhares curiosos dos co-

mensais, perguntaram em voz alta, apontando

para as cabeças cobertas:

- Podemos jantar de borla?

Henrique Pereira da Motta

No fim, discursaram elogiando-se mutu-

amente, despediram-se de toda a gente e

preparavam-se para sair quando o maitre, contra-

feito, fez tenção de lhes entregar a conta. Em voz

alta, manifestaram surpresa, dado que lhes tinha

sido concedido jantar “de borla” como qualquer

dos ilustres hóspedes poderia testemunhar... A

graça foi compensada; logo houve quem se pron-

tificasse a pagar a conta...

Henrique

O Palace Hotel da Curia

O Palace Hotel da Curia tinha convidado a

trupe do Pantaleão / Castelão / Condorcet para

dar um pouco de cor. Naquele tempo, o calçado

era deixado à porta dos quartos do hotel para

serem engraxados durante a noite. O Condor-

cet, com os copos, resolveu baralhar o calçado

e fê-lo com requinte pondo uma bota militar com

uma botina de rapariga. O outro par desta estava

com um de eclesiástico, etc. Foram convidados a

abandonar o hotel...

Augusto
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Segundo meu pai (seu contemporâneo),

mesmo depois de alguém ter pago o jantar no

Astória, Alexandre Almeida teria dado ordem

de que nunca mais nenhum daqueles senhores

poderia entrar em algum dos seus hotéis. O

grupo Condorcet, Pantaleão e outros terão ido à

Curia afrontar a proibição e terão começado por

cantar fora das grades do jardim do hotel. Terão

sido os hóspedes que os convidaram a entrar e os

“obrigaram” a pernoitar o que levou à confusão

das botas.
Conceição Abreu Freire

Tiravam partido do sistema mas mantinham a

independência; como o lacrau da fábula, não em-

botavam a sua natureza.

Henrique

Terá sido ali que os três amigos terão organi-

zado um pequeno número de humor para retri-

buir a gentileza do convite. Condorcet era o ilu-

sionista. Melhor, criava a ilusão de o ser; a au-

diência já esperava algo diferente daquela trupe.

No palco parodiava o número da transferência

mágica de um coelho de uma cartola para ou-

tra. Assim, começava o truque: no momento em

que anunciava que o bicho tinha passado para a

cartola vazia, no silêncio da expectativa, ele in-

terrompia e dizia que aquele respeitável público

merecia melhor. Não apenas que o bicho pas-

sasse de uma cartola para outra, como qualquer

mágico faz, mas - muito mais difícil - que regres-

sasse à cartola original...

Henrique
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Quando toda a plateia se ria com a marosca,

Condorcet mostrava que o coelho estava real-

mente na outra cartola...

Augusto

Asilo de Infância Desvalida

O Asilo de Infância Desvalida que fora adop-

tado pelo Professor Elísio de Moura estava em

dificuldades. Apesar da abnegação do Profes-

sor que a ele consagrava todos os seus haveres, o

crescente número de órfãs fazia com que a admi-

nistração fosse cheia de espinhos. Aproximava-

se a Queima das Fitas e então a ideia luminosa

surgiu. Pela mão dos estudantes quintanistas,

as pequeninas asiladas seguiam pela Baixa ven-

dendo pastazinhas com fitas e nas cores das vá-

rias faculdades. Radiante, mais feliz do que elas -

Venda da Pasta, 25 de Maio de 1932

que gozavam o prazer da liberdade - lá ia o Panta-

leão (e o Xabregas) fazendo os impossíveis para
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angariar o mais possível para a meritória obra de

amor e benemerência que tantas meninas acari-

nhou e tornou aptas para serem úteis e felizes.

Maria José

Eram miniaturas das pastas universitárias fei-

tas em cartolina e fitas de seda com as cores das

Faculdades, com poesia lá dentro. Graças à cam-

panha n’«O Ponney», todo o mundo colaborou:

a cartolina era oferecida, as retrosarias davam as

fitas, os poetas as suas poesias e as tipografias im-

primiam as pastas. Num dia da Queima, as me-
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ninas do Asilo saíam aos pares, dando as mão-

zitas aos fitados que as levavam a passear pela

Baixa a vender as pastas. Nesse dia eram trata-

das como princesas e regressavam felizes com os

açafates vazios de pastas mas cheios de “pasta”

para o Asilo.

Augusto

Quando Elysio de Moura encontrava um de

nós nunca deixava de perguntar se o Pantaleão

“continuava lúcido?”... Elysio de Moura era psi-

quiatra de enorme perspicácia; não perguntava se

estava bem ... mas se continuava lúcido.

Henrique

Queima das Fitas de 1931

Um decreto do Conselho de Veteranos:

Magnum Concilium Veteranorum...

assentamos que os Quintanistas peçam aos Quar-

tanistas, para estes dizerem aos putos, que man-

dem os semi-putos obrigar os caloiros a cumprir

todas as formalidades desta PORTARIA.

O Ponney, 27 de Maio de 1931

Mais outro dia 27 de Maio que tanto calava

no íntimo deste estudante que anos mais tarde -

convidado para padrinho de um rapazito nascido

nesse dia - desejou que ele se chamasse 27 de

Maio.

Maria José
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Caricatura de HPM no álbum dos quartanista de medicina de Coimbra, Maio de 1931.
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ANÚNCIO

Às meninas de toda a parte, salientando em pri-

meiro plano as solteiras sem compromisso

HENRIQUE PEREIRA DA MOTA

Alcunhado Panta Leão, com vinte seis anos ou mais;

Nascido em Porto da Lage, terra que não vem no mapa.

É simpático sem óculos, com eles um bom palminho,

Boémio de lata enorme, respeitado por credores.

Poeta, somente em ceias que tenham sardinha frita;

Conquista e até protege as creadinhas da alta;

Foi troupista encartado e da Tuna é violão,

Conhece todo o mundo pelas excursões à borla,

(Sendo padrinho de «O Ponney»),

já foi ao Brasil por terra.

Regenerado, bom estudante, saudável, for-

mado brevemente em Medicina com preciosos

meios... de fortuna.

DESEJA

Senhora sem compromisso, até 30 anos d’idade;

Gorda ou magra ou o contrário; Alta ou baixa ou regular,

Loira, morena ou preta; rica ou pobre ou modesta,

Que goste pouco de modas se acaso não tiver massa,

E que não seja letrada, sem contudo ser mal falante,

Seja meiga, seja afável e não seja ciumenta,

Corrigida em todo o corpo, sem ter falta de juízo,

É o mesmo se o pé tiver um dedo encavalitado.

Dirigir propostas em carta fechada à Real Re-

publica Ribatejana, até Julho de 1932 ou ao seu

afilhado e procurador

Castelão d’Almeida
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Capa do álbum dos quartanista de medicina,
Maio de 1931, desenho de Arlindo Vicente. Carro da Queima, 1931.
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Quartanistas Fitados de Medicina, 1931.
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Uma fita da pasta de HPM.

Amarelo é desespero...

Haverá mentira maior?...

Houve alguém desesperado

por ter minorado a dor?...

Quadra de Augusto Morna Teixeira de Carvalho numa fitas

da pasta de HPM.

Pasta de luxo de HPM
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Queima das Fitas de 1932

Outra Queima das Fitas se aproximava. Os

“grelados” trabalhavam activamente ultimando a

ornamentação dos carros alegóricos, organizando

os festejos, angariando donativos e deslocavam-

se à Figueira por causa da garraiada - ensaiavam

o sarau, enfeitavam o salão de Baile de Gala -

contratavam artistas para as noites das várias Fa-

culdades no Parque. Por toda a parte havia agi-

tação, alegria; todas as conversas da malta aca-

bavam no assunto do dia: a Queima. Tudo isto

causava uma sensação estranha, um misto de sau-

dade e inveja nos finalistas, sentiam-se ainda es-

tudantes, ostentavam com orgulho as suas largas

fitas mas sofriam com a marginalização a que

eram votados. Os reis da festa eram outros a

quem talvez em tempos tivessem feito sentir os

rigores da praxe e que agora se erguiam vitori-

osos conquistando os louros pondo-os a eles na

“prateleira”. Mas alguns não se conformavam,

eram ainda estudantes, estes dias também lhes

pertenciam, não tinham ainda abdicado, a capa

e a batina continuavam a cobri-los e faziam parte

integrante da velha Briosa. Era preciso prová-lo

e não se esconderem na sombra.

Então o Pantaleão terá lançado a ideia apoiada

por unanimidade; assim um numeroso grupo de

finalistas muito bem postos com fraques e cha-

péus de coco, ou sobrecasacas e cartolas, de ben-

gala e charuto - símbolos da prosperidade que es-

peravam - fechava o cortejo da Queima das fitas.
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Castelão de Almeida, Herculano Gonçalves, ... e
Pantaleão de coco, 1932

Grito de saudade por deixarem Coimbra e a sua

Praxe. Brado de esperança no futuro.

Maria José

«Os quintanistas de Medicina que ficaram co-

nhecidos pelo nome de “Curso dos Cocos”, e ao

qual pertencia o célebre “Pantaleão” (Dr. Henri-

que Pereira da Mota), fez a sua primeira “Reu-

nião de Curso” tendo-se apresentado todos de

chapéu de coco ou de chapéu alto, de bengala

e fumando charuto. Esta praxe que se enraizou

significa a entrada na “vida activa”.»

Suplemento dedicado à história da Queima das Fitas,

Diário de Coimbra, 1999.

Cartola e Venda da Pasta: assim nascem as pra-

xes tal como na evolução biológica. Uma ideia

nova (uma mutação) que, oportuna e bem aceite

(apta), se vai mantendo de geração em geração.

Henrique
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Vai-se embora o Pantaleão!

«Formou-se o Pantaleão! Enchem-se-me os

olhos de lágrimas ao lembrar que nunca mais o

vejo envergar a sua capa e batina que ele honrou

mais que ninguém!

Escrever a vida do Pantaleão, compete a to-

dos menos a mim, porquanto os meus escritos

serão sempre, aos olhos de toda a gente, meros

rabiscos resultantes da minha amizade por ele. E

confesso que tudo aquilo que sinto intimamente

acerca do Pantaleão, não me é possível escrever,

pois agora, que ele para sempre abandonou a vida

académica, mais o lembro ainda e de tal forma

saudoso e comovida, que quási me é impossível

escrever duas palavras!
Carta de curso de HPM e o seu “canudo”.
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O Ponney, 1 de Dezembro de 1932

Escrever a vida do Pantaleão! Tarefa difícil

para um bom escritor! - Tarefa dificílima para

mim, que mal sei escrever um artigosito para um

jornal!

A Academia e toda a Coimbra conheciam e ve-

neravam esse estudante de quem as mulheres di-

ziam: «É o mais feio mas o mais simpático dos

estudantes desta geração!».

Em cada estudante tinha um amigo; em cada

mulher tinha uma admiradora!

Os próprios operários que, numa generalidade,

vêem inimigos nos estudantes, sempre que se fa-

lava do Pantaleão, afirmavam convictamente que

ele era diferente de todos!

Formou-se o Pantaleão! É tão feio um homem

chorar e todavia eu confesso que muitas lágrimas

tenho derramado na hora da sua despedida!

Ah, rapazes, se vocês soubessem quanta ami-

zade me ligava a ele, eu estou certo que vocês

perdoariam a minha creancice!

Ante os meus olhos passa uma película revela-

dora da vida do Pantaleão! Película que eu vejo

completamente na realidade mas que mais nin-
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guém pode ver! Eu não sei ser o seu realizador.

O Pantaleão da laracha!
Estou a ver as excursões que fizemos por este

Portugal de Norte a Sul! O animador de todas

elas, era ele! Só ele e mais ninguém! Em Coim-

bra, ainda há estudantes! diziam as pessoas das

terras que visitávamos. Havia sim! Havia um que

bem representava todos! Esse era o Pantaleão!

Nos salões, nos teatros, nos banquetes e nas

tabernas era ele, só ele, o Pantaleão, que levava

a dizer às gentes que ainda havia estudantes em

Coimbra! E no mais pequeno canto de Portu-

gal, sempre se pregunta a qualquer pessoa que

o visita: E o Pantaleão?! Que é feito do Panta-

leão?!... As quadras ao desafio! - Quem as can-

tava e improvisava melhor do que ele?! ninguém!

absolutamente ninguém! As piadas e as larachas,

umas contadas por ahi, outras escritas neste jor-

nalito, quem as dizia e escrevia melhor do que

ele?! - ninguém! absolutamente ninguém!

As tricanas! olhem, reparem bem para os olhos

húmidos das nossas últimas tricanitas! Choram

de saudade! E quando as tricanas choram por um

estudante! Ah, rapazes, é porque esse estudante

interpretava como elas, esta vida de despreocu-

pação e boémia da Coimbra da saudade!

Mas o Pantaleão, não era somente despreocu-

pado e boémio! O Pantaleão estudioso e cumpri-

dor dos seus deveres! Enquanto outros boémios

e despreocupados continuavam nas suas boémias

e despreocupações, ele, o Pantaleão, ia para o

quarto altas horas e agarrava-se - com sacrifício,
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é verdade - aos livros que haviam mais tarde fazer

dele um clínico sabedor. Isto é que é ser verda-

deiro estudante de Coimbra!

E o Pantaleão amigo?! Esse, quem não o co-

nhece?! Tantas vezes, os rapazes faltos de di-

nheiro, procuravam e tornavam a procurar sem

nada conseguirem. - E se nós fossemos pedir ao

Pantaleão?! - diziam, entre eles. E sempre, sem-

pre, o Pantaleão os servia, tendo, muitas das ve-

zes, de pedir o dinheiro emprestado a outros!

E quando, altas horas da madrugada, os estu-

dantes eram presos?! Tantas e tantas vezes, Pan-

taleão conseguiu a liberdade deles, à custa de pe-

didos e mais pedidos!

As serenatas, quem as não lembra?! Estou a

vê-lo de cabeleira ao vento e de capa enrolada,

fazendo vibrar as cordas duma viola que a Repú-

blica Ribatejana ainda conserva, embora partida,

como a relíquia mais sagrada do seu Presidente!

Era o meu irmão de capa! Um irmão a quem eu

tanto estimo como aos meus irmãos de sangue!

Formou-se o Pantaleão! - Enchem-se-me os

olhos de lágrimas! Formou-se o meu irmão de

capa! - Enlutece-me o coração! Ah rapazes, que

saudade! Que eterna saudade!

Castelão d’Almeida in «O Ponney», Ano III, n.º 72,

Coimbra 1 de Dezembro de 1932
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ANTIGO ESTUDANTE

Queima das Fitas de 1933

«Em Coimbra foi brilhante o tradicional cor-

tejo académico. (. . . ) Festa académica, festa rija;

a maior de todas, não podia faltar - Castelão de

Almeida, e ele aí vai, no meio do cortejo. De sú-

bito há ruído na multidão, todos correm, forma-

se um grande grupo. E só conseguimos ver uma

figura que é erguida nos braços dos académicos

entre vivas. É Henrique Mota (Pantaleão), uma

das mais belas almas, que têm passado por Coim-

bra, onde deixou saudades em todos.

Apareceu, neste dia, e querem-no arrebatar, to-

dos desejam senti-lo bem junto ao coração.

A tarde vai morrendo, mas a multidão continua

apinhando as principais ruas da Baixa.»

Diário de Notícias, Lisboa, Ano 69.º, n.º 24.180, 28 de

Maio de 1933, pág. 7.[6]

[6]Ver no site da TAUC (tauc.net) a biografia de Henrique Pereira da
Mota por José Nascimento.
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O carro do Século

Nós éramos muitos, mas ele não achava que

fossem suficientes - por isso - quando saíamos

em passeio achava sempre modo de levar mais

alguns. Não seria completa a satisfação se não a

compartilhasse com amigos, portanto numa ida à

Queima, muitos anos depois da dele, anexou ao

seu “clã” mais uns sobrinhos, pelo que teve de

levar um enorme carrão antigo, mas que arfando,

espirrando e gemendo conseguiu levar a enorme

carga a que o forçaram. Era o Jordan - um carro

antigo, poderoso e descapotado, emprestado pelo

sobrinho João Narciso. Ao chegar a Coimbra um

grupo brincalhão com um ar de troça interroga-o:

- De que século é esse carro?

João Pereira da Rosa, director

Ao que ele impassível, mas amável, responde:

- É d’O SÉCULO de João Pereira da Rosa,

conhece? (o jornal «O Século» era propriedade

de João Pereira da Rosa)

Gargalhadas gostosas e vários estudantes

empoleiraram-se no capot do carro e seguiram

alegres confraternizando com o veterano.

Maria José
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A memória que ficou

☆ Cada vez mais me confino, nesta Coimbra

matriz de messias maiores e menores, ao meu es-

boroado e suave canto de Celas. A Baixa é para

o Ponney; quando muito, para lá irmos pescar o

jornal e alguns livros.

Vitorino Nemésio a Belisário Pimenta (1933)

☆ Em 1936 alguém ainda «lá fui encontrar ...

algum perfume ainda do Castelão de Almeida e

do Pantaleão...».

Em «Portentosa revisitação», preâmbulo de «Academia

de Coimbra (1880 - 1926) Contributo para a sua história»,

Manuel Alberto Carvalho Prata, 2002, Imprensa da Uni-

versidade de Coimbra. Texto online.

☆ O objetivo de uma dissertação de licenci-

atura em 2000 foi estudar a evolução da boémia

no contexto estudantil; além das habituais fon-

tes, a autora entrevistou estudantes actuais e da

década de 1950/60. Pantaleão e Castelão de Al-

meida eram dos nomes mais referidos nas entre-

vistas com antigos estudantes e com estudantes

da década de 90. Os nomes de estudantes céle-

bres da academia de Coimbra eram sempre evo-

cados com admiração e com tentativa de repro-

duzir algumas práticas e tradições para que não

ficassem esquecidas. Significativa esta preserva-

ção da identidade e imaginário de alguns estu-

dantes célebres por jovens estudantes com cerca

de 20 anos que sabiam bem o que esses antigos

estudantes representavam na tradição académica.
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☆ Agora sabemos que, mais de meio século

depois, ainda paira algo desse “perfume” mítico

na (nalguma) Academia de Coimbra. Eles fica-

riam orgulhosos ... e nós com eles.

Presumo que foi assim que se criaram os mi-

tos - tradição oral, fantasia, trocas (crossing-

over), deturpações, exageros, omissões, cada

conto (dissertação) um ponto... Assim terá sido

com Ulisses, com Cristo, com Camões, com os

heróis e os santos, com Deus... Agora com Pan-

taleão e Castelão de Almeida.

Henrique

☆ Entre 1956 e 1959 fiz os preparatórios de

Engenharia na Faculdade de Ciências da UC e

encontrei alguns vultos de Coimbra que recorda-

vam o pai com ternura. Fui aluno do Dr. Manuel

Marques Esparteiro que tinha sido alvo das gra-

ças de «O Ponney» e fiz com ele dois cadeirões,

sem sobressalto.

Augusto

☆ Sempre me senti uma privilegiada por ser

filha do Pantaleão. Quando eu estava na Facul-

dade, a nossa casa dava para a Couraça de Lis-

boa onde vivia Salvador Dias Arnaut, professor

de História, também licenciado em Medicina. Ao

fim do dia vinha passear o cão para o largo do

Asilo. Por vezes encontrava-me e, emocionado,

contava histórias divertidas passadas com o Pan-

taleão. Se passeava pela Baixa com os padrinhos

e encontrávamos alguém conhecido, o padrinho
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apresentava-me como filha do Pantaleão e eu era

tratada afectuosamente.

Isabel

Procuradoria Universitária

☆ Na «Procuradoria Universitária», o sr. Ra-

poso (José Maria da Silva Raposo) ao ler o meu

nome e filiação contou-me como foi “gozado”

pelo Pantaleão, mas de tal modo que lhe vinham

as lágrimas aos olhos quando falava nele.

Augusto

☆ Havia uma papelaria (Procuradoria Univer-

sitária) junto à Universidade. Lá comprávamos

os impressos para matrículas e outros actos buro-

cráticos. Das poucas vezes que eu lá ia, o pro-

prietário, Sr. Raposo , falava-me sempre e muito

do meu pai, o Pantaleão, com saudades “respei-

tosas”.
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☆ Anos 30, Queima da Fitas.

- Raposo, charutos! - ordenou o Pantaleão já um

pouco entornado. Levou uma mão cheia.

- Raposo, os charutos.

- Mas Sr. doutor, não sei! Não sei quantos levou.

- A caixa dos charutos! - E nova mãozada.

- Conta!

Dívida paga.

Óscar

☆ Quando eu a Arinda fomos casar ouvi-

mos, para nosso espanto, algumas estórias sobre

o Pantaleão. De tal modo que o Conservador do

Registo Civil se esqueceu de nos perguntar pelo

sim, tivemos de nos voltar a sentar para tal.

Luís

☆ Nunca ouvi o pai a referir-se às suas pró-

prias histórias. O que eu ouvi foi sempre contado

por terceiros. Ele contava histórias que atribuía

a outros. Os colegas, esses sim, referiam-se às

“pantaleonisses” com um prazer indizível.

Augusto

☆ Todos os oito filhos do Pantaleão estuda-

ram em Coimbra; tinham passado muitos anos

mas a fama do pai era ainda bem presente, o que

os orgulhava e simultaneamente constrangia - O

teu pai era excepcional... Tinha muita graça, fa-

lava bem e procurava não magoar ninguém.

Henrique
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Curso médico de 1932, conhecido pelo «Curso dos Cocos», com Maria Marrafa, em Junho de 1932.
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Reuniões de curso

Coimbra, 1932

Ainda quintanistas, realizaram a primeira
reunião de curso.

«Junto à Maria Marrafa, no plano superior, vê-

se aquele que foi o engraçadíssimo e espirituoso

estudante conhecido por Pantaleão e que é agora,

na cidade de Tomar, o distinto clínico Dr. Henri-

que Pereira da Mota.»

Rua Larga, n.º 30, 1 de Agosto de 1959, pag. 320 e 321.

Outros estudantes do mesmo curso: Antunes

de Azevedo, Fausto Pimentel, Orlando Branca,

Felismino Madeira, Luís Olaio, Vasco de Cam-

Azulejo na Rua das Matemáticas n.º 3 e 5

pos, Aníbal Alberto Teixeira (“Teixeirinha”),

Domingos Arinto, Albino Gonçalves Dias (“Top-

sius”), Leão, Vilhena, Matos, Leitão, Fausto T.

Xavier de Lopes Rodrigues, Hugo de Moura Eloy

(à direita de Maria Marrafa, abraçando-a), etc.
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Santarém, 1946

Nota na agenda de 1946. De regresso tinha uma
chamada para ver um doente a uns 5km de casa.

Reunião dos antigos alunos do liceu de Santarém,
14 de Julho de 1946.
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Coimbra,1949

Coimbra, no Astória, 1949
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Figueira da Foz e Coimbra, 1957

Figueira da Foz, 1957
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Coimbra, 1957, 25 anos do curso
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Cuba, 1964

A reunião do Curso [em 1963] fora esse ano

terminar no salão anexo às piscinas da Figueira

da Foz. Por infelicidade havia outra reunião de

personagens que gostavam de discursos compri-

dos e empolados, o que até certo ponto perturbara

a confraternização dos médicos de 1932. Por

fim o Pantaleão levantou-se para falar. Tinham-

se aventado várias hipóteses de modificar as reu-

niões mudando-se-lhe os lugares e vários ideali-

zaram que seria bom começar a fazê-las nas ter-

ras dos antigos estudantes.

O Pantaleão levantou a taça, brindou - e co-

meçou um discurso grandiloquente evocando o

mar (que se avistava das janelas do salão e que

era o das descobertas - depois de uns minutos

de pseudo-sérias frases (parodiando os oradores

do outro grupo) parou, ganhou efeito e convi-

dou todos os condiscípulos e famílias para uma

próxima reunião - almoço, jantar... perante o es-

panto dos ouvintes - como é que um João Se-

mana com 8 filhos e consultas a 20$00 se atreve

- o pai remata: ofereço um repasto a todos em

casa do nosso colega Teixeirinha, em Cuba! O

Dr. Teixeira já lhe confidenciara esse desejo mas

acanhava-se de o propor; a reunião foi maravi-

lhosa - mais nenhum colega se atreveu a emulá-

la.

Maria José
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☆ Fui a Cuba com os pais no [Citroën] 2CV.

Diz a má-língua, que a nossa criada Filomena

quando atendia as chamadas telefónicas dos do-

entes, dizia:

- O Sr. Dr. não está. Foi chamado a Cuba para

atender um doente... (Em Cuba já reinava Fidel.)

Augusto

Cuba, Alentejo, 1964
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Viagem com o Orfeon

Em 1949 foi convidado a ir a África (Moçam-

bique e Angola) com o Orfeon. O itinerário da vi-

agem de barco: Lisboa, Funchal, Lourenço Mar-

ques, Beira, Luanda e Lisboa.

Os anos passaram... longe no modo de vi-

ver, nas novas concepções e ocupações múltiplas,

mas sempre ligado pelo cordão que os antigos es-

tudantes de Coimbra não conseguem (nem que-

rem) partir. O Orfeon ia visitar as “Províncias

Ultramarinas” pelo que o governo pusera à sua

disposição o velho paquete «João Belo» que fa-

ria assim a sua derradeira viagem.

Outra vez a ânsia da aventura, do desconhe-

cido, o avassalou. Outra vez encontrou compre-

ensão e incentivo e outra vez cruzou os mares

longínquos.
Maria José

☆ «... quem é este colega já velhote?... que,

em rigoroso traje académico, pretende passar por

orfeonista? - Foi a pergunta que fiz momentos

antes de conhecer pessoalmente o Dr. Henrique

Mota, o célebre Panta-Leão que a tradição acadé-

mica celebra como um dos mais típicos e irrequi-

etos espíritos das gerações passadas.»

António de Almeida Santos, «Coimbra em África»,

Coimbra Editora, 1952.

☆ Há anos fiquei ao lado de António Almeida

Santos (Presidente do PS), na mesa de honra

dum Congresso de Pediatria, onde ele iria falar.

Perguntei-lhe se se lembrava do Dr. HPM na vi-

81



agem a África. Rejuvenesceu anos e contou-me,

encantado, a sua versão da história. Estaria o Or-

feon já em Lisboa para embarcar e terão encon-

trado o Pantaleão que, logo ali, decidiu ir tam-

bém. Telefonou de imediato - «à Sr.ª Sua Mãe»

- a anunciar a ida, foi comprar roupa adequada

e lá foi ... (É claro que o não desiludi...) E de-

pois contou-me as peripécias da viagem - que ele

descreveu no livro «Coimbra em África».

Henrique

A passagem do Equador em que se viveram

entusiasticamente as brincadeiras usuais e inven-

tadas pela imaginação exuberante da rapaziada

viva e despreocupada - o jornal de bordo que es-

calpelizava, pelo irónico e pelo ridículo, os factos

do dia a dia.

A Madeira acolhedora, florida e internacionalizada.

Passeio na Madeira.
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Passagem do equador

As festas da passagem do Equador evocam o

alívio que sentiriam os primeiros que tal fize-

ram... e que regressaram para contar. Foram por-

tugueses os primeiros. Os sábios da época sa-

biam que a Terra era redonda mas o marinheiro

comum temeria que o oceano, chegado ao Equa-

dor, se despenhasse, numa cascata fatal.

Desvanecido o pavor que festa fariam.

Henrique

«I told you so» de Ed Miracle
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A camaradagem franca e leal, o dolce far ni-

ente... o sol, o mar. Angola a rica e florescente, a

de que tudo se podia esperar. As cidades novas,

as senzalas primitivas, as explorações agrícolas

que tudo produziam. Os diamantes e os miné-

rios, as diferenciações sociais e raciais, o tudo e

o nada, o branco e o preto.

Recebidos por todos com um agrado verda-

deiro, apaparicados do Norte ao Sul pelos velhos

e novos colonos, pelos já lá nascidos (brancos de

2.ª) mas enfeudados ainda ao Portugal que, quiçá,

nunca chegariam a conhecer, mas que conheciam

bem através dos olhos dos pais. HPM, Mário Mendes, A. Queiró, Raposo Marques...
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Orfeon Académico de Coimbra em Lourenço Marques, 24 de Setembro de 1949.
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Moçambique mais sofisticado, talvez menos

rica mas, como as outras, igualmente cativante-

mente hospitaleira, as recepções, os saraus, os

convites, os bailes onde os convidados eram sem-

pre os reis.

Beira - a passagem do Caminho-de-Ferro dos

ingleses para a Administração da Província, os

dias e noites tão cheias e tão agradáveis.

Sobrevoar a Gorongoza (a grande reserva dos

animais selvagens) a baixa altitude, admirando

a vegetação exuberante, a grandiosidade destas

vastas extensões plenas de animais e inumerá-

veis....

Mas a viagem teve um incidente. Ao largo da

África do Sul recebe-se um radiograma; o cônsul

de Portugal convidava uma representação de es-

1949, Moçambique
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Recordação do passeio de avião sobre o rio Maputo.
Lourenço Marques, 23/09/1949.
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tudantes a ir a Cape Town preparar o programado

espectáculo do Orfeon para o que o governo man-

daria um cruzador buscá-los. Trocados vários ra-

diogramas ficou aprazado que o navio os iria bus-

car no dia seguinte a hora pré-combinada. Claro,

todos queriam ir, era preciso selecção rigorosa,

começou-se pela direcção: pesados e medidos

para o índice de “Pignet” como na inspecção mi-

litar; um deles mais franzino, mas o mais simpá-

tico foi reprovado. Não foi sem pedidos e arrelias

que o médico de bordo ajudado pelo Pantaleão

conseguiu eleger o grupo que devia representar

a briosa na cidade do Cabo. À hora aprazada,

bem escanhoados, irrepreensíveis na capa e ba-

tina bem escovada, calças bem vincadas, sapatos

espelhantes, a deputação esperava admirada inve-

josamente pelos não escolhidos. O tempo corria,

o Sol escaldante fazia correr rios de suor e o na-

vio não se avistava. Finalmente um radiograma:

«Lamento informar ser impossível vosso trans-

bordo. Rebocador fundo roto, visto estar imobi-

lizado desde a visita de Jorge VI...»

Fora mais uma partida do Pantaleão habil-

mente secundado pelo radiotelegrafista, coman-

dante e médico de bordo. Só então o estudante

franzino que tinha sido preterido compreendeu

que o Pantaleão, longe de o afastar para ocupar

o seu lugar, quisera simplesmente poupar-lhe as

piadas e brincadeiras dos camaradas.

Maria José
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A Universidade era representada pelo prof.

Queiró, da Faculdade de Direito e um dos pe-

sos pesados da União Nacional, da Académica

e desde então amigo do pai. De máquina em pu-

nho, ia fotografando “as gaivotas”, enquanto os

membros da direcção do Orfeon iam sendo pe-

sados no convés, pendurados na enorme balança

romana que o comandante mandara instalar no

convés, à vista de todos.

Em Lourenço Marques o governador ofereceu-

lhes uma grande festa com danças “indígenas”.

No fim, como era da praxe, as artistas vieram

convidar os cavalheiros a participar; o pai foi um

deles e não se escusou. Quando regressou, terá

dito ao governador Gabriel Maurício Teixeira -

no seu jeito diplomata - que esperava não ter que-

brado o protocolo ao que ele respondeu:

- Pena tenho eu de não poder fazer o mesmo...

Maria José

Lembro-me vagamente, teria eu 12 anos

(Agosto de 1949), do pai se despedir de nós no

escritório do consultório; naquele tempo a famí-

lia vivia com o que o pai ganhava - o que ganhava

hoje era gasto amanhã. A mãe aceitou que o pai

aproveitasse essa oportunidade - que o seu amigo

Raposo Marques, regente do Orfeon lhe propi-

ciou - para conhecer as colónias africanas “de

borla” embora não de “capelo”, que em África

de capelo só as cobras. O pai garantiu crédito

nas lojas de Porto da Lage e o apoio financeiro

dum irmão e lá foi.

Henrique
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10 de Junho de 1950

O 10 de Junho, dia de Camões e “da raça”,

mais tarde “das comunidades”... era comemo-

rado com discursos que exaltavam os feitos he-

róicos/militares dos portugueses no mundo, ta-

refa a cargo de militares. Naquele ano, regres-

sado das colónias, convidaram o pai a fazê-lo no

Cine-Teatro de Tomar. Pela primeira vez, toda

a gente saiu a rir (quase toda, que um qualquer

militar da terra sentiu ter sido uma desfeita). O

Carlos Costa - mais tarde médico - assistiu ao

discurso e no fim da 1ª parte disse-me: «O bi-

lhete já está pago», tal o prazer que a palestra lhe

dera.

Augusto

1972, Luanda

O Pantaleão foi um dos convidados de honra

para a inauguração das novas instalações da As-

sociação dos Antigos Estudantes de Coimbra em

Luanda.

Maria José e HPM em Luanda
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Foi ele que o Governador-Geral de Angola

acompanhou. Eu estava lá como sócio da AAEC

e funcionário da Companhia dos Petróleos de

Angola.

Augusto

HPM cumprimenta o Governador-Geral de Angola

AAEC em Angola, Luanda
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Antigos Estudantes

Em 1977, foi criado o Conselho de Veteranos

dos Antigos Estudantes de Coimbra. O primeiro

dux foi o Dr. Henrique Pereira da Mota (Panta-

leão), tendo como vice–dux os Dr.s Júlio Condor-

cet de Carvalho Pais Mamede e Manuel Sobral

Torres, e como meirinho o Dr. Teixeira Souto.

Alberto de Sousa Lamy, «A Academia de Coimbra

1537-1990», Rei dos Livros, 1990.

Condorcet e Pantaleão - 1972

92



1976, Maputo

Lembro o prazer que teve ao regressar da visita

a Maputo[7], já depois da independência - onde

estava a [filha] Ana Maria com a família -, fe-

liz por ser tão bem recebido pelos moçambicanos

que lhe cediam o lugar quando o viam de ben-

gala (a recuperar de uma fractura)... o que já não

acontecia em Portugal. Não estranhou a disci-

plina do regime de Samora Machel:

«É o Salazar de lá.»

Henrique

[7]A partir de Março de 1976, a cidade de Lourenço Marques passou
a designar-se Maputo.
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Vida de médico
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MÉDICO EM PORTO DA LAGE

Quando, já formado, regressou a Porto da Lage

trocou a máscara e o traje de Pantaleão pela bata

de médico; melhor, deixou-os bem guardados tal

como, em Coimbra, costumava deixar o fato à

futrica no prego do Fonseca

Só os tornava a usar em circunstâncias especi-

ais – nas reuniões de Curso, na Viagem a África

com o Orfeon, nos ensaios das récitas no Grémio

de Porto da Lage e na organização das Festas do

Colégio de Tomar (CNA) em 1953 – um Cortejo

Estudantil, réplica das latadas de Coimbra.

Melhor, mais do que roupagem, hábito, fanta-

sia, disfarce ele encarnava de tal modo os seus

papéis que se tornava médico - num avatar do

Médico - como em Coimbra se tinha tornado

Pantaleão. Mas, neste caso, mais do que se ter

Desde então passou a assinar Motta (com dois
tt) como consta da certidão de nascimento.

tornado conhecido pelo nome do personagem,

criou, com esse nome, o arquétipo do estudante

boémio da Universidade de Coimbra.

HPM podia ser, sempre que o queria, o avatar

de Médico ou o de Pantaleão.
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Salvou-se o pai

O Dr. Júlio Condorcet Pais Mamede, amigo e

contemporâneo de Coimbra, contava que o pai,

recém-licenciado, teria sido recebido pela aldeia

em festa. Toda a família, os vizinhos e alguns

amigos de Coimbra. Durante o almoço, o pai

teria sido chamado, de urgência, para um parto.

Lá teria ido com a inexperiência dos acabados de

formar; só teria voltado à noite mas ainda encon-

trou os amigos.

- Então? - perguntaram ansiosos.

- Salvou-se o pai! - teria respondido.

Henrique
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Médico de aldeia

Como médico de aldeia, sem recursos, longe

dos hospitais, tinha de se bastar si próprio, tinha

de socorrer os doentes em todos os ramos, desde

o psicológico ao cirúrgico, até ao mais difícil,

aquele em que o coração é mais preciso, em que

tem de desligar o homem do seu grande apego à
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vida e fazer-lhe compreender, sem brutalidade, o

inevitável. Como a mãe que embala o pequenino

que sofre e consegue apesar de tudo fazê-lo ador-

mecer confiante, assim o médico tem de acalmar,

pacificar, encorajar e fazer entrever uma luz que

se seguirá à provação presente. É essa a parte

mais inglória desta profissão, mas que faz res-

saltar esta das outras profissões, que a sublima e

dignifica.

Maria José

Um consultório mágico, Curas por sugestão in «O Ponney»

100



Apurado para a tropa

Por vezes os motivos da consulta eram ines-

perados. Veio o pai e o rapaz que ficara “apu-

rado” para a tropa, a pedir se lhe poderia passar

um atestado que o “livrasse”. Mas o rapaz era são

como um pêro, sem “pé chato” e com um óptimo

“índice de Pignet”. Lá tentou convencer o pai e

o rapaz que a tropa não ... etc. Mas nada os con-

vencia. Por fim, para os demover, disse-lhes que

não poderia fazer nada; não queriam que lhe cor-

tasse o dedo, pois não? Que não, que não e lá se

foram... mas voltaram dias depois... que tinham

pensado melhor e vinham para que lhe cortasse o

dedo...

Henrique

Espíritos

E tinha que ser! Ele, o António, estava com

o espírito do avô metido no corpo! Foram à

Bruxa e ao Benzilhão, a futura sogra e mais as

cirouilas do pobre António a ver que demónio

era aquele que secava o pobre moço que já tinha

as casas feitas para o casamento, “denas” (desde

que) que morrera o avô que esteve três dias ago-

nizante. E vai senão quando a bruxa descobre

que tinha sido uma promessa não cumprida que

não deixava descansar em paz o espírito do ve-

lho nem o corpo do neto que dava saltos como

qualquer saltimbanco. Não se dormia nem se

sossegava naquelas redondezas tal era o fanico.

Uma bela noite o espírito do ti Manel veio à fala
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com o neto quando dormia a sono solto na com-

panhia de qualquer remorsozito de pouca valia.

E pega de trazerem o rapaz para a rua em riba de

uma enxerga de palha para que não molestasse

o corpo e seguro pelos quatro mais valentões da

vizinhança. Enquanto o povo assistia ao espectá-

culo ouvindo o que dizia a alma do outro mundo,

o mais veloz corredor foi chamar o bom do padre

da freguesia para, acto contínuo e talvez à vista

daquelas centenas de fiéis dissesse a missa que o

velhinho houvera prometido. Mas o padre-cura,

longe de se impressionar com o caso, aconselhou

o suado portador que fosse primeiro ao médico,

visto essas coisas não serem da sua competên-

cia. Tratava-se de um autêntico e clássico ataque

histérico que curaria por sugestão. Se quatro va-

lentes bofetadas não conseguissem de repente o

milagre de afastar para sempre os espíritos des-

concertados pela falta de respeito pelo seu so-

brenatural poder, o pobre médico que as minis-

trou ver-se-ia em palpos de aranha para afrontar

as iras do numeroso e respeitável público. Mas,

como era de prever, os espíritos evolaram-se para

as etéreas regiões, a multidão debandou comen-

tando em voz baixa a eficácia do calmante e cen-

surando a cobardia dos espíritos que se não aba-

lançaram à contra-ofensiva. Enquanto se lembra-

rem da marca do tal xarope espiriticida, de certo

não tornará mais ninguém na freguesia a dar cré-

dito a almas do outro mundo.

Henrique Pereira da Motta
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Gaguejar

Eu estagiava com meu pai que me apresen-

tava aos doentes. Agora era um casal jovem; ele

muito nervoso, gaguejava imenso. Eu mal con-

tinha o riso e ele não desatava. Quando a cena

começava a ser insuportável, meu pai disse:

- O meu amigo, por vezes, gagueja um boca-

dito!

Como por encanto, a gaguez desapareceu.

Henrique

Outros milagres - a cura da surdez dos velhos

com a extracção do rolhão de cera dos ouvidos

e a do “nevoeiro” ao lavar os óculos sujos. Tão

úteis me foram no Uéne (Angola).

Meningite tuberculosa

Já há muitos anos, quando os antibióticos fa-

ziam a sua estreia, quando só havia penicilina e

estreptomicina, uma pequenita de sete anos ado-

eceu com dores de cabeça e febre. Em breve

era feito e confirmado o diagnóstico de menin-

gite tuberculosa; o médico e amigo - vira-a nas-

cer - conhecia há muito tempo os pais que es-

timava e a angústia aumentava. Posto o caso

à consideração dos pais, eles foram peremptó-

rios: comprometiam-se a tudo fazer, absoluta-

mente tudo o que o médico indicasse, sem uma

falha, sem um desfalecimento, mas não queriam

a filha hospitalizada. A criança, com compreen-

são acima da sua idade, consentia no tratamento
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e colaborava com coragem. Comprimidos, in-

jecções, injecções intraraquídeas, tudo aceitava e

a tudo se submetia. A batalha foi renhida, sem

tréguas, sem desfalecimentos. Passado um ano

foi uma felicidade; os esforços foram coroados

de êxito e a Mimi curada e alegre recomeçou a

vida normal de criança muito amada. Quando se

casou, não prescindiu da presença do médico a

quem devia a vida e que lhe dedicava uma afei-

ção especial. Passaram-se anos felizes de com-

preensão; três filhinhos vieram realizá-la. Uma

noite, ao regressar de uma vigília de uma amiga e

ao atravessar uma passadeira com sinal verde, foi

atropelada e morreu. O médico, já muito doente,

nunca chegou a saber que a Mimi tinha morrido.

Maria José

PS. Foram atropeladas três pessoas e só a Mimi

morreu; por azar ou por ter sido a que mais tarde

ouviu o carro, efeito secundário da estreptomi-

cina? A cura de uma meningite tuberculosa na-

quele tempo era um sucesso; tratada em casa e

com administração de estreptomicina no canal

raquidiano (a que era preciso aceder com uma

longa agulha entre as vértebras) era obra. Um

dos efeitos secundários da estreptomicina é a sur-

dez e/ou a perturbação do equilíbrio. Confirma-

se que ouvia mal. A fada má que, vencida pelo

tratamento, agoirou o futuro.

Henrique
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Marañon em Porto da Lage

Depois de jantar, muitas vezes descia ao con-

sultório; a braseira ainda teria cinza quente. À

luz do candeeiro de petróleo - mais tarde eléc-

trico - ia esclarecer alguma dúvida, quase sempre

clínica. A biblioteca médica era escolhida, bem

como as revistas que recebia... e lia. Recordo-me

do Manual de Diagnóstico Etiológico, de Gregó-

rio Marañon, aberto na secretária. Muitas pági-

nas estavam assinaladas por marcadores - tiras de

papel, agora amarelecidas e enroladas - muitas.

Henrique
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Demasiado é demais

Há anos que se pensa que a exposição das

crianças desde cedo aos micróbios que normal-

mente nos rodeiam é importante para estimular o

seu sistema imunitário. A “hipótese da higiene”

responsabiliza os excessivos padrões de higiene

do estilo de vida urbana (e o recurso precoce aos

antibióticos) pelo aumento das alergias, da asma

e das doenças auto-imunes.

É a regra básica da educação e da puericul-

tura - experiências precoces aos potenciais ris-

cos nos períodos sensíveis, em doses adequadas e

sob protecção minguante, são indispensáveis. A

mama materna, colonização pela flora materna, o

exemplo e a aprendizagem com os amigos, sob a

vigilância da família (O Meu Tio) e da comuni-

dade. Dizia um sábio clínico geral que “um bo-

cadinho de porcaria nunca fez mal a ninguém”;

referia-se a contactos em circunstâncias normais

que nunca vi ninguém lavar as mãos durante as

consultas com tanto cuidado quanto ele.

Henrique

Um africanista: Não se pode viver na provín-

cia por falta de casa de banho... Os espartanos

expunham os filhos, com o fim de os tornar re-

sistentes, aos sacrifícios ... Hoje tenta-se tornar

a vida monótona, sem sofrimento, de modo que

tudo redunda num rame-rame aborrecido. Peni-

cilinas e cuidados por dá cá aquela palha torna os

organismos ineptos, moles sem reacção.

Henrique Pereira da Motta
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Quando batia à porta um pedinte

Quando batia à porta um pedinte suspeito, era

levado à consulta. Se estivesse doente era tra-

tado; se não, e se atestasse robustez física compa-

tível, era-lhe oferecida merenda em troca de uma

varridela da rua, hoje Henrique Pereira da Motta.

☆ Era o caso do Pobre Alegre, que aparecia

sempre a assobiar. O pai encarregava-o de varrer

ou regar a estrada principal quando esta era ainda

de macadame, isto é antes de ser calçada e muito

antes do alcatrão. Após a tarefa terminada, tinha

direito a um banho, roupa lavada e refeição. Ha-

via uma banheira enorme que se enchia de água

quente da Fábrica de Álcool. O Pobre Alegre te-

mia doenças pois sabia de vários casos em que

conhecidos tinham adoecido no hospital após o

banho obrigatório. Mas enfim poder vestir roupa

lavada e uma refeição quente, valia bem o risco.

Em vez de esmola, retribuição do trabalho à

comunidade.

Augusto
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Nebulizador

O Rui Escudeiro (Fonte da Longra) disse que

o pai o atendia de madrugada, para tratar as suas

crises de asma com aminofilina endovenosa.

Um dia encontrou-o e disse-lhe para ir lá a

casa; o Rui lá foi mas o médico tinha saído,

pelo que ficou a brincar com os filhos mais no-

vos no sótão do barracão. Quando o pai chegou,

convidou-o para almoçar e ele admirou-se com

as prendas que o pai tinha trazido para os filhos

- cestas de vime, cada uma de seu tamanho, à

medida dos tamanhos deles - cestas para apanhar

figos! Para ele tinha uma prenda especial - uma

“bomba” para nebulizar o medicamento; agora,

quando tivesse uma crise bastava inalar o medi-

camento sem necessidade de vir ao consultório,

de madrugada.

Henrique
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As chamadas

Nas férias de Verão acompanhava meu pai nas

visitas domiciliárias, à tarde. O calor apertava

naquelas estradas poeirentas que serviam as al-

deias. Àquela hora nem os pardais voavam; só se

ouvia a cega-rega das cigarras e o ruído dos mo-

tores a tirar água da ribeira quase seca que tor-

nava mais insuportável a calma da hora da sesta.

Tudo o que não era pinhal estava cultivado; na-

quele tempo ainda havia agricultura. A casa do

doente era, em regra, de um só piso dentro de um

pequeno jardim/horta. Tudo fechado; batia-se à

porta que logo se abria, pois se esperava a visita.

Lá dentro, tudo escuro; fechada a porta, a luz era

apenas a que entrava pelas frinchas. Era um pra-
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zer entrar na frescura das casas térreas de aldeia,

obtida apenas com as portadas semicerradas. A

princípio mal se via o interior que ia ganhando

vida à medida que nos adaptávamos à pouca luz;

o silêncio era acentuado pela leve zoada duma va-

rejeira. Seria isto que Salazar idealizava ser viver

habitualmente. Como sempre, lá estava o lava-

tório de esmalte com o jarro de água, o sabão e

a toalha imaculada. Lavava as mãos enquanto se

inteirava do que se passava. Aceitava um copo

de água fresca do cântaro de barro poroso e co-

meçava a consulta. Era o meu estágio no “estran-

geiro”, o meu Erasmus.

Henrique

Consultas domiciliárias

Também eu acompanhei o pai, principalmente

nas consultas domiciliárias. Duravam toda a

tarde. Calor tórrido, secura, pó, o canto grave,

angustiante, das cigarras. A pobreza que me pa-

recia miséria. Constrangia-o cobrar os preços

módicos. Não, aquela vida era dura demais; eu

sabia que não a suportaria. Sentia-me derreado

ao fim da tarde e o pai, um velho já, parecia

fresco. E nova chamada, e ele tinha de ir sozi-

nho.

O médico entrava, cumprimentava, lavava as

mãos na bacia que logo lhe traziam, secava-as na

toalha engomada. Tudo com vagar. E ia obser-

vando e fazendo perguntas, poucas. Deixava fa-
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lar. Sentava-se, curvado, apoiando a mão direita

na cabeceira da cama. Olhava sério, grave, ouvia

e pouco falava.

«The doctor» de Luke Fildes, 1891

Aquilo era cerimonial, ritual, e encenação tam-

bém. Poucas vezes, mas vi-o auscultar, encos-

tando o ouvido às costas do doente, cobertas por

uma toalha fina. Respire fundo, devagar. Foi o

primeiro toque rectal que eu vi fazer. Para eu

ver. Eu admirava como fazia tudo com gosto,

uma quase alegria. Sentia que era feliz, embora

resignado também. Tinha uma vocação, um es-

pírito de missão, um idealismo, que eu invejava.

É que ele gostava das pessoas, até à compaixão -

gostava das pessoas, sublinho.

Óscar
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Noite de teatro radiofónico

O teatro radiofónico era na saleta. Uma cena

focada pelo candeeiro de petróleo. Agora está

desfocada. Nós, a mãe, e até o pai, olhamos para

a telefonia. Na mesa, a mãe faz malhas de lã e o

pai, óculos na testa, pousa a cabeça na mão. Nós

em cima da telefonia.

Noite de teatro. Silêncio atento. Muito longe,

as vozes abafadas de Manuel Lereno e Álvaro

Benamor.

- Será tua toda a terra que conseguires palmilhar,

mas só se regressares antes do pôr-do-sol.

Expectativa.

- Só mais um passo. Não. Não desistas...

Trim, trim. O pai sai para atender um doente.

Na manhã seguinte, a mãe conta-lhe o final.

Óscar
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A consoada do médico

A família da mulher reunia-se na sua Quinta da

T. para a consoada. Família católica, da burgue-

sia rica com fumos de fidalguia antiga; jantar for-

mal a que só faltava o abade. O presépio armado

ao fundo do corredor com lâmpadas de azeite em

cascas de caracóis. As senhoras e as criadas aza-

famadas, a luz eléctrica e o fogão de sala. A mesa

posta; vários pratos, muitos talheres e copos.

O médico tardava; nem nesse dia descansava,

para arrelia da sogra, mas com a complacência

do sogro e dos outros.

A sopa e o bacalhau ritual; os fritos do Na-

tal - as rabanadas, os sonhos, os coscorões; fari-

nha, leite e ovos. Toleravam-se as filhós (velhós)

cuja densa massa de abóbora era tida como me-

nos própria.

Por que seria que, nesse dia, os doces eram fri-

tos? Só o arroz doce o não era. Tudo com açúcar

e canela; a fruta era ananás - ecos dos Brasis e

das Índias.

Depois de jantar, regressávamos a Porto da

Lage a tempo de, de caminho, ouvir missa do

Galo. O galo serviria de almoço no dia seguinte,

dia de festa depois do período de abstinência.

Chegávamos a casa pela uma da manhã; can-

sados, ansiavam todos pela cama e pelas prendas

da manhã seguinte. Prendas é uma força de ex-

pressão que, naquele tempo e naquela grande fa-

mília de médico de aldeia pobre, as prendas eram

racionadas - um brinquedo (de preferência “utili-
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tário”) a cada um e o resto era roupa ou sapatos

novos.

Todos iam para a cama; todos menos o mé-

dico... que tinha tido uma chamada.

- 24 de Dezembro de 1946 - duas “chamadas”, uma para

o Paço e outra para o Crujo. O filhito do..., do lugar

do Crujo, estava doente e os pais, aflitos, chamaram-no.

Tinha que lá ir. Teria sido a do regresso da consoada em

Seiça?

- 25 de Dezembro de 1946 - cinco chamadas.

Foi assim a consoada do médico, clínico geral

“sem formação específica”, com uma prática so-

cialista em economia de mercado (muito mais

económica que mercantil), cristão ateu e “sala-

zarista” (só criticava a falta de liberdade).

Da agenda onde registava as “chamadas”.

Henrique
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Franco vs Pinto

Numa noite fria de Inverno ao chegar de uma

visita, o médico tinha um recado dado pela criada

que era nova na casa e na região e, além disso,

analfabeta. Viera um homem pedir para o Sr. Dr.

ir ver o pai que estava muito mal em Assentiz e

se chamava Pinto. Já cansado, mas cônscio do

seu dever o pobre “João Semana” enfrentou mais

este sacrifício que lhe era exigido. Ao chegar à

Assentiz o médico começou a atentar a ver se via

alguma luz que lhe indicasse onde morava o Sr.

Pinto que ele não conhecia - embora quase todos

os habitantes da sua estirada área de acção não

lhe fossem estranhos; como nada assinalasse casa

que necessitasse socorro, foi perguntar à taberna

principal. O taberneiro, embora já deitado, veio

obsequiosamente atender.

- Pinto? Não, não sei de ninguém com esse nome,

mas espere, na Charruada (alguns quilómetros)

vive há pouco um reformado, talvez seja ele.

Na Charruada ninguém chamara médico. Que

fazer? A solução mais prática era voltar para

casa. Ao tornar a passar pela Assentiz, fez-lhe

sinal um homem.

- Ai Sr. Dr. O meu pai está tão mal e o Sr. Dr.

demorou tanto...

- Foi você que me foi chamar, Sr. Franco, e eu à

procura de um Pinto que foi o nome que a minha

criada me deu...

Maria José
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Chamada nocturna

Trim trim.

- Henrique, é de Fungalvaz. Uma dor muito...

Tão cansado, tanto frio, tão longe. Muito aga-

salho, o sobretudo castanho, a manta xadrez.

- Henrique, adormeceste?

- Não. Estava a pensar. Passar pela farmácia. A

pequena caixa de madeira com pega com os me-

dicamentos das urgências B. E a manta para o

cavalo.

Nós seríamos quatro ou cinco. De nada nos

apercebíamos. Pão com marmelada e café com

leite e ala para a escola ou para a brincadeira.

- O papá?

- Está a trabalhar.

No meu pequeno léxico infantil, papá aparecia

sempre associado ao verbo, acção, trabalhar. A

trabalhar, um modo de estar, quase de ser.

Óscar

A mala de urgência

A mala de partos e a última revisão
Quando se formou, os médicos vinham para a

vida sem grande prática, abandonados, sem ex-

periência ... por isso ele se habituou a consul-

tar sempre o tratado, mesmo depois de centos de

“bons sucessos” e mesmo que tivesse acabado de

chegar de trabalho idêntico.

O médico só era chamado quando as “coma-
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dres” viam que lhes era impossível resolver e,

portanto, nunca eram casos banais e muitas ve-

zes complicados por manobras imprudentes das

improvisadas “parteiras”.

Sem nunca as hostilizar, ajudando a remediar

o que elas tinham estragado, ia conseguindo que

elas fossem adoptando método higiénicos, que

evitasse manobras perigosas salvando assim mui-

tas vezes mãe e filho.

Fez centos e centos de partos, sempre com fe-

licidade: para facilitar as coisas, mandou que na

farmácia tivessem sempre uma Caixa de Partos

com tudo o que era necessário para uma emer-

gência. Ele mesmo elaborou o rol do que era

preciso e, quando apareciam técnicas novas, logo

acrescentava ou substituía o que se impunha.

Havia casos que o punham fora de si - quando

tinha de assistir a mulheres em perigo de vida por

manobras abortivas.

Maria José
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Gravidez oculta

Frequentemente apareciam no consultório ra-

parigas acompanhadas pelas mães queixando-se

de mal-estar, vómitos, tonturas... Arranjava um

pretexto para mandar a mãe à farmácia buscar

um medicamento inexistente e entretanto “con-

fessava” a rapariga e rapidamente combinava o

modo de agir, fazendo ouvidos surdos quando

(nalgum caso) se aludia à possibilidade de “dras-

ticamente” se “curarem” os sintomas de que se

queixava.

Quase sempre a mãe ignorava a “doença” da

filha... Com muito cuidado era posta perante a

realidade, combinava-se a maneira mais discreta

de abreviar o namoro e de fazer ver ao futuro pai

o dever de assumir a responsabilidade e, quase

sempre, passados meses mais um bebé era emba-

lado com carinho e exibido com orgulho.

Maria José

Aborto

Conta-se que um médico - que não estou se-

guro ter sido ele mas poderia ter sido - foi con-

sultado por uma grávida que queria abortar; vi-

nha com o marido, já tinham filhos e não que-

riam/podiam ter mais. Com o casal vinha o filhito

mais novo.

O médico lá explicou que não podia fazê-lo

mas não convenceu os pais a levar a gestação

avante; por fim argumentou:
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- Se vocês querem abortar por não poderem ter

possibilidade de ter mais filhos eu, que também

já tenho alguns, ficarei com mais este petiz de

modo a que possam deixar nascer o bebé? De

acordo?...

Fracturas

Quase tudo era tratado em casa; o que mais

me impressionava, para além da morte, eram as

fracturas dos membros inferiores, mantidas em

extensão por meio de adesivos, cordas e roldanas

construídas no leito do doente, quase sempre em

quartos acanhados. Os pesos eram garrafões ou

tijolos.

Antes de haver a facilidade de exames radio-

gráficos, graças à sensibilidade dos seus grossos

mas hábeis dedos - primeiro com talas de car-

tão, depois com gesso - conseguia pôr de novo

os membros funcionais. Sempre que possível, os

doentes iam confirmar a situação por radiografia,

mas raríssimas vezes foi preciso modificar o tra-

tamento feito.

Maria José

O que é certo é que se resolviam os problemas

sem hospitalização que o doente recusava.
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Talas ortopédicas
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☆ Quando, depois do 25 de Abril, os cole-

gas começaram a regressar do exílio e a procurar

locais de trabalho, o H. Delgado Martins (orto-

pedista na Suíça) procurou-me; levei-o a visitar

o Serviço de Ortopedia dos HUC, então em mo-

destas instalações. Lá estavam sistemas de exten-

são semelhantes aos de Porto da Lage, mas mais

sofisticados. Os pesos eram frascos de soros reu-

tilizados para esse fim; estava um tanto embara-

çado com este espectáculo que então considerava

“terceiro-mundista”, quando o Henrique Delgado

exclamou entusiasmado:

- Magnífico! Deste modo pode saber-se exac-

tamente qual o peso exercido pela extensão.

Era o ambiente do tempo.

Henrique

☆ Certa vez, um pequenito de 3 anos de cara-

cóis loiros, rosadito e lindo como um Menino Je-

sus, fez uma fractura do fémur. Chamado a casa

do rapazito, mandou que fosse posta uma cama

na sala que dava para a rua para que a criança,

durante a longa imobilização, pudesse distrair-se,

vendo quem passava e receber mais facilmente a

visita dos que por ele se interessassem.

Reduzida a fractura era preciso uma forma de

extensão contínua para que os ossos se consoli-

dassem no seu lugar. Então, por meio de uma rol-

dana no tecto por onde passava um cordel grosso,

uma ponta sustentando um peso e a outra apli-

cada nas ligaduras do joelho, o aparelho conti-

nuava a actuar mesmo que a criança deslizasse

ou rolasse no colchão, de onde facilmente eram
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mudados os lençóis. Passado o tempo necessário

a criança pôde levantar-se e brincar com as ou-

tras, sem defeito ou aleijão nem traumas. Tudo se

passava naturalmente. O menino não ficaria iso-

lado - os amigos continuavam a vir brincar com

ele e, com a inacreditável aptidão das crianças

a adaptarem-se às circunstâncias, em breve cor-

ria quando via chegar semanalmente o carro do

médico - a solicitar um carinho ou uma palavra

amiga que nunca faltava.

Maria José

☆ Quando estive doente, fiquei hospitalizada

em Coimbra e o pai mobilizou uma série de mé-

dicos para estudarem o meu caso. Recordo que

Elísio de Moura me prometeu uma linda galinha

de várias cores. Voltei para Porto da Lage ainda

sem me poder levantar. Não conseguia suportar o

peso do lençol; fez uma “casota” de cartão onde

eu enfiava a perna doente.

Isabel

Encanar a perna à mula

Em Seiça onde morava a sogra (nunca lhe cha-

mou sogra; dizia sempre “a mãe de minha mu-

lher”), havia uma mula que atrelada a um bre-

que, e conduzida pelo Sr. Joaquim das Flores -

o caseiro - a levava a dar as suas voltas: missas

e visitas. Um dia a mula escorregou na eira de

cimento e partiu uma perna. Os veterinários da

região foram unânimes: Não vale a pena repa-
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rar, o animal deve ser abatido... O Dr. Motta viu

tudo sob um prisma diferente; resolveu salvar o

animal e fazer-lhe um aparelho de gesso. Com a

ajuda dos populares curiosos, sustentou o pobre

animal num pano da azeitona que lhe servia de

cinta. Este pano foi suspenso duma viga mestra

na arrecadação, onde lhe fez o gesso e lhe apli-

cou o aparelho... Passadas semanas, a mula recu-

perou o suficiente para exercer o seu mister. Era

assim o Dr. Motta...

Augusto

Os meios de transporte do médico

☆ Durante a 2.ª Guerra Mundial, com a falta

e consequente racionamento da gasolina, os anti-

gos carros de cavalos tornaram a entrar em fun-

ção. Mesmo os médicos, apesar de beneficiados

na distribuição do carburante precioso, sofriam

os efeitos das restrições. Assim, para distân-

cias curtas, o médico da aldeia voltou a utilizar

a charrete de que se servia antes do automóvel

ou quando os caminhos não permitiam o trânsito

motorizado. Terras havia onde só a cavalo se po-

dia chegar.

Certa noite, numa chamada urgente (urgentes

eram todas as chamadas pois a gente pobre só

em última instância recorria aos serviços do mé-
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dico) obrigou-o a atrelar o cavalo à charrete e a

pôr-se a caminho. O cavalo obedecia nobremente

por amor e gratidão para com o dono que sempre

o tratava com atencioso carinho. Dócil e meigo

tanto atrelado como montado, só uma coisa o seu

brio não consentia, é que o amarrassem enquanto

esperava. Por forte que fosse a corda ou corrente

com que tentavam prendê-lo, tudo despedaçava -

para afirmar o seu direito à liberdade. Esperava

pacientemente o regresso do dono entretendo-se,

se houvesse relva à beira do caminho - masti-

gando conscienciosamente, mas sem se afastar,

sabendo qual era o seu dever que cumpria porque

queria, mas não por ser a isso constrangido. Se

estava frio e era noite, o dono cobria-o cuidadosa-

mente com uma manta e, quando, já na charrete,

o dono lhe tirava a cobertura, ele já sabia o que

lhe era pedido e punha-se a caminho conhecendo

sem hesitações a estrada que conduzia à cavala-

riça.

Certa noite porém, em que um desconhecido

pensou com os seus botões que a manta lhe fazia

mais falta a ele que ao animal e sorrateiramente

lha subtraiu, é que o cavalo, quiçá meio adorme-

cido, levado pelo hábito, ao sentir-se destapado

seguiu viagem deixando o dono a pé. (Era um

cavalo de Pavlov) Lá ia nessa noite, quebrando

a escuridão com o fraco revérbero das lanternas.

Além do frio a negridão era absoluta; aquela hora

as casa bem fechadas não deitavam nenhum cla-

rão, embora débil. Todos dormiam. Iluminação

nas ruas, nem pensar - se nem nas casas havia
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electricidade... Felizmente, a certa altura, a es-

trada atravessava a via férrea, as cancelas fecha-

das obrigaram o cavalo a parar e foi aí que o dono

o conseguiu alcançar e pode seguir viagem até

casa.

Maria José

De noite, as cancelas ficavam fechadas; era

preciso acordar as “guardas” para que as abris-

sem.

☆ Durante a Grande Guerra não era fácil o

uso do automóvel. Embora os Médicos tives-

sem acesso a gasolina, o grande problema eram

os pneus, pelo que estes eram usados até fica-

rem absolutamente carecas. Depois eram reuti-

lisados - em segmentos - dentro dos pneus sobre-

viventes, os célebres “machões” que impediam

que as câmara de ar herniassem pelas brechas dos

pneus. Por isso, o médico usava transportes alter-

nativos, como andar a pé (visitava assim os seis

irmãos que habitavam na mesma aldeia), a bici-

cleta (normalmente a do sobrinho João Narciso,

que morava em frente) e o cavalo (ou montado

ou atrelado a uma “charrette”). A sua preferên-

cia era andar a cavalo, coisa que lhe estava no

sangue, uma vez que os irmãos se dedicavam a

transportar os géneros que de comboio chegavam

à aldeia, para leste (Castelo Branco) e oeste (Na-

zaré). Ele ajudava, montado numa égua, esco-

lhendo o melhor trilho para as galeras.

Augusto

☆ Esse cavalo foi protagonista de vários epi-

sódios dos quais relato apenas dois. Uma cha-
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mada para um doente de Cem Soldos. O médico

local, Dr. Henrique Varanda Gonçalves, tinha ido

de férias deixando os seus pacientes ao cuidado

do colega e quase vizinho Dr. Mota. Lá foi a

cavalo e para encurtar caminho foi pelo cemi-

tério. À volta, cerca da meia-noite, foi alertado

para evitar o mesmo caminho pois era sabido que

aquela hora as almas do outro mundo andavam a

vaguear por lá. Claro que ele veio por onde fora

e ao chegar ao cemitério, o cavalo empina-se e

recusa-se a avançar. O Dr. Motta volta atrás uns

metros e tenta de novo com idêntico resultado. O

cavaleiro, conhecendo bem o cavalo, tentou ler-

lhe o “pensamento”. Pôs-se a pé ao seu lado,

com os olhos à altura dos da montada e percebeu

o problema. Tinha chovido, havia uma grande

poça de água em frente ao cemitério, que reflec-

tia a lua. Para o cavalo, aquilo era um profundo

precipício que era preciso evitar a todo o custo...

Bastou escolher outro caminho, evitando a poça,

para viajar tranquilamente sem pensar em almas

do outro mundo.

Augusto
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☆ Um dia, atrelei o cavalo à charrete para ir

a Beselga, isto é, atravessando a pior das 3 pas-

sagens de nível da aldeia. Nesse dia, a cancela

estava aberta, sinal que não havia comboio e de

que se podia passar. Todavia o cavalo recusava-

se a avançar; tentei várias manobras e nada... De

repente, passa um rápido a toda a velocidade.

Nessa altura, e só nessa altura, o cavalo seguiu

caminho. Era assim o cavalo que o Dr. Motta

usava para ver os doentes!

Augusto

Gratidão da Guadiana

Quando eu era menina nasceram na Quinta

da Rica-Fé três cachorrinhos amorosos e

encarregaram-me de lhes pôr o nome. Eram

dois machos e uma fêmea e passaram a ser Tejo,

Douro e Guadiana. O Douro foi oferecido a

um lavrador vizinho pois os cães de guarda do

rebanho tinham fama. O Tejo foi envelhecendo

sem história digna de registo; simples vida de

cão sempre à espreita do lobo mas sem ocasião

para pôr à prova o seu valor. (O Deserto dos Tár-

taros). A Guadiana, já depois do meu casamento,

festejava radiante as minhas raras idas à Quinta;

duma vez, triste e com visível sofrimento mal

conseguiu dar as boas vindas. O Pantaleão que

não dava tréguas à luta contra a dor verificou

que ela estava com um abcesso num dos tetos

e que devia estar cheia de febre e mal-estar.

Fervido um canivete bem afiado e desinfectado
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o teto, rapidamente fez uma incisão e o pus saiu

livremente deixando o animal aliviado. No dia

seguinte estava ele com a sogra em frente a casa

com as mãos atrás das costas quando sentiu nelas

qualquer coisa quente e húmida. Era a Guadiana

agradecendo, com lambidelas, o tê-la livrado do

seu sofrimento. Apesar da dor sentida na altura

da “operação” ela compreendeu que fora por

bem e, por isso, lhe estava reconhecida.

Maria José
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Curandeiros

Quando eu era aluno de Medicina estagiava

com meu pai, durante as férias na aldeia. Esta-

ria no meu 5.º ano quando o acompanhei a uma

visita domiciliária. Num quarto modesto estava

o doente com sinais óbvio de dificuldade respi-

ratória e que se mantinha sempre deitado sobre

a direita. A história e o exame físico - que am-

bos fizemos apesar do discreto esgar do doente

- não ofereciam dúvidas, eram típicos: o arrepio

solene, a febre alta de há dias, a pontada, a roseta

facial, a tossícula dolorosa, a dificuldade respi-

ratória gemida, a assimetria auscultatória, com o

murmúrio substituído por um sopro tubar à di-

reita, a transmissão vocal (33) magnífica, a ma-

cicez do mesmo lado. Não me recordo se teria

herpes labial nem se beberia muito. Do que me

recordo bem era que o doente tinha, colado no

hemitorax doente, uma folha de papel pardo em-

bebido no que parecia ser azeite. Nem a famí-

lia nem meu pai fizeram a mínima referência ao

facto, nem a menor tentativa para o tirar. Não tive

outra alternativa senão fazer o mesmo, o que di-

ficultou a auscultação e a percussão; felizmente,

os sinais eram tão nítidos que atravessavam tran-

quilamente o papel gordo. Discutido o diagnós-

tico, a terapia e feita a prescrição, regressámos a

casa; mal fechei a porta do carro, protestei contra

a inaceitável cumplicidade com a curandeirice.

Fez-me duas perguntas: onde havia eu aprendido

que o papel untado prejudicava a terapia da pneu-
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monia pneumocócica e se poderia garantir (com

segurança) a eficácia da Penicilina na pneumonia

dum alcoólico.

- Então não te preocupes com o que não prejudica

o doente. Imagina que mandavas tirar o emplas-

tro e o doente piorava?

O doente melhorou e, dias depois, veio ao con-

sultório agradecer tanto a eficácia do tratamento

como o tacto da consulta.

Henrique

Ferrador de Chão de Maçãs

Naquele tempo não havia terapêutica eficaz

para a “ciática; além de analgésicos era norma

prescrever vitamina B1, associada a outras do

“complexo B”, com relevo para a B12. Os re-

sultados não eram brilhantes.

Em Chão-de-Maçãs havia um ferrador que tra-

tava a “ciática” por um processo original - quei-

mava a orelha do paciente; alguns reconheciam

sentir grande alívio. Acupunctura? (abcesso de

fixação) - diversão?

Chão-de-Maçãs ficava na orla da área de tra-

balho do pai; dada a benignidade dos efeitos se-

cundários desta terapia e na ausência de alternati-

vas eficazes na medicina convencional, o pai tole-

rava a “alternativa”, que se limitava estritamente

a essa técnica. Creio que não desencorajaria o

ensaio em casos rebeldes, se lhe pedissem opi-

nião; seguramente não criticaria as vítimas do in-

sucesso ou das recidivas. Como sempre, eu não
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era tão tolerante; irritava-me o prestígio surdo do

“ferrador de Chão-de-Maçãs”. A minha orgu-

lhosa crença na ciência não tolerava o sucesso do

cautério empírico. Até que um dia vi o ferrador

na sala de espera do consultório de meu pai... Se

a Medicina ortodoxa não tinha terapia eficaz, por-

que recusar o ensaio - doloroso mas sem grande

risco - a quem sofria? Nem pensei propor um

ensaio aleatório, duplamente cego, nem me ocor-

reu um placebo susceptível de um consentimento

informado.

Henrique

Menina Leopoldina

Um dia, andava eu (Miguel), a fingir que cui-

dava dos nossos bens em Seiça, quando se acerca

de mim uma velhinha que, ao saber que era fi-

lho do dr. Mota, me cumprimenta, elogia o nosso

pai, falecido há anos. Querendo porventura, mos-

trar o apreço que tinha pelo defunto, ela saca da

sua modesta carteirinha um documento velho de

muitos anos, mas que ela parecia guardar religi-

osamente, qual relíquia. Pelos conselhos prodi-

galizados, parece tratar-se de uma doente do foro

psiquiátrico, provavelmente psicótica, com indí-

cios de mania de perseguição (“os inimigos”).

Quando a encontrei andava a distribuir quadras

da sua autoria, que apesar de projectarem o seu
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drama a nível nacional não deixam de se revelar

de grande actualidade. O delírio comporta um

grão de verdade. Noutras eras menos agnósticas,

esta mulher passaria por uma iluminada.

Miguel

☆ Venho felicitá-la por ter compreendido que

a sua saída da terra onde tem estado lhe vai fa-

zer muito bem. Deve desprezar quem não a

sabe compreender e aproximar-se dos seus ir-

mãos que, desinteressadamente, a estimam e a

podem auxiliar.

A menina tem trabalhado muito sem descan-

sar tanto física como mentalmente e chegou a um

estado de esgotamento físico e nervoso que é for-

çoso retemperar. Para isso carece de umas férias
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longe de tudo o que a tem rodeado, para poder

dormir tranquilamente, sem sonhos aflitivos, sem

pesadelos.

Estando em Lisboa não deve regressar sem

cumprir os conselhos que lhe vai dar qualquer

médico em doenças nervosas que o seu irmão in-

dicará. E se cumprir o que ele lhe prescrever, fica

outra, com vida, com calma, com alegria de vi-

ver, em suma, com 20 anos outra vez.

Não fazendo assim vai suceder-lhe o mesmo

que a seu pobre e saudoso pai, meu grande

amigo, que sucumbiu aos efeitos da mesma con-

gestão ou hemorragia cerebral que infelizmente

não poupa os que caiem sob as suas garras. Como

V. está nova, não deve deixar-se mais tempo

presa de maus pensamentos, de ideias tristes e

desesperadas, rogando a Deus saúde e tranquili-

dade para bem de todos e de si. Desejando-lhe

muitas felicidades,

Henrique Pereira da Motta

P.S.: Fique ciente que os seus inimigos vão

ser admoestados por quem de direito e não pense

mais nisso.
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Circo ambulante

Por vezes o excesso de caridade não é o ideal

nem o mais adequado; nem sempre agindo-se

como julgamos melhor atingimos os nossos ob-

jectivos.

Certa vez uma paupérrima imitação de circo

ambulante acampou na nossa terrinha. No dia

seguinte a companheira do “empresário” após

os exercícios foi forçada a parar para dar à luz.

Chamam o médico e ele, horrorizado pelas sub-

humanas condições em que o parto ia dar-se, le-

vou a futura mãe para sua própria casa e aí nasceu

mais uma menina com relativa facilidade. Pare-

cia que tudo tinha sido pelo melhor mas não era

assim. Embora reconhecida pela bondade, a po-

bre mãe suplicou que a deixassem voltar para a

miserável tenda em que se alojavam nas suas des-

locações constantes. É que ela tinha uma filha já

mulherzinha e temia que o companheiro se apro-

veitasse da sua ausência. Preferia a miséria, des-

conforto e fome, mas queria estar onde pudesse

proteger a sua menina. Não queria que ela tivesse

uma sorte semelhante à sua.

Maria José

Barriga d’água

O vinho da região é forte mas convidativo

pelo que é a coisa mais natural do mundo

encontrarem-se ébrios sobretudo ao fim de se-

mana. Da embriaguez ocasional ao alcoolismo
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crónico é um passo facilmente dado. Muitos ca-

sos de cirrose que infelizmente, regra geral, le-

vam à sepultura. Não é raro o caso acontecer

também a mulheres sobretudo às que não têm

filhos que lhes ocupem o tempo todo e que se

mantêm isoladas e infelizes o dia todo em casa.

Saboreado o resultado da primeira embriaguez é

difícil cortar, desistir e, como se envergonham de

beber em público, vão-no fazendo sós e às escon-

didas, a melhor maneira de ganhar o vício incu-

rável. Assim aconteceu a uma mulher de uma al-

deia próxima. A alturas tantas verificou-se que

estava com uma cirrose já com ascite - isto é,

“águas na barriga” como, com singeleza, diz o

povo. Lá vinha ela a cavalo num burro com uma

barriga maior que se esperasse gémeos... Nada

mais havia a fazer do que dar-lhe as drogas ine-

ficazes que havia então - e esvaziar-lhe a barriga

(com o líquido enchia-se um grande balde). De-

pois de descansar umas horas, montava de novo

no burrito e lá voltava para casa e para os copos...

Passadas semanas repetia-se a cena. Certa oca-

sião em que ela se mostrava mais desalentada e

em que o médico viu que a cura era praticamente

impossível, para a animar disse-lhe:

- Olhe, quando se curar eu levo-a no meu carro a

Fátima a agradecer a Nossa Senhora.

Uma vez em que lhe custou mais a deslocar-se,

mesmo sentada no burro, parou à porta duma ta-

berna e cobrou forças com uma “celha”. Resul-

tado, mais adiante não conseguiu equilibrar-se e

zás, valente queda que a deixou meia desmaiada.
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Voltou a montar e, novamente, após ter sido alivi-

ada de mais uns litros de líquido, regressou ela ao

“doce” lar. E assim 17 vezes... depois deixou de

vir; mudou de médico ou morreu, pensou ... e o

caso foi posto de parte. Passado mais de um ano

apareceu ela na consulta fresca e bem disposta.

- Sr. Dr., venho saber quando vai cumprir a pro-

messa que me fez de me levar a Fátima!

E o certo é que, por mais incrível que pareça, ela

estava realmente curada.

Henrique

Segunda opinião

O Tonim, filho da tia Soledade e do tio Rosa,

era uma pessoa meticulosa, perfeccionista... Ne-

gociava em carros usados no Porto (Mota e Rosa,

outro portolagense) onde tinha bom-nome na

praça. Quando lhe pedi opinião sobre carros em

segunda-mão fez-me uma completa exposição,

com todos os pormenores sobre os “defeitos” de

todos os carros. Salvavam-se os Opel.

Casou “para o tarde”; quando os filhitos esta-

vam doentes consultava os melhores pediatras do
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Porto mas, à noite, telefonava para obter o bene-

plácito do “tio doutor” de Porto da Lage. Preocu-

pado, os telefonemas duravam muito, para zanga

da tia e a orgulhosa complacência do tio. Uma

vez estava eu em casa, já pediatra ou quase e a

situação era mais séria pelo que me vi envolvido.

Felizmente a história era clara (estenose hipertró-

fica do piloro) e o diagnóstico estava confirmado

por um bom cirurgião pediatra do Porto e tudo

correu bem.

Henrique

A sineta

Na aldeia não havia electricidade; toda a gente

usava candeeiros de petróleo. Na casa de médico

também, se bem que estivesse preparada para a

energia eléctrica - fios e lâmpadas à espera. Tinha

também instalado fios eléctricos para campainhas

de alarme, energia gerada por pilhas de Leclan-

ché. Além dos botões nos quartos para chamar

as criadas, havia também um na porta do con-

sultório para as consultas fora de horas. Com o

tempo as pilhas foram-se estragando e era difícil

substitui-las; também os doentes já conheciam as

entradas de casa e, à noite, subiam as escadas de

casa, atravessando o pátio, que o portão só estava

encostado.

Era constrangedor ouvir bater à porta, paredes-

meias com a saleta comum onde estávamos. Para

evitar isso, o médico, cada vez com mais filhos

e cada vez mais ecológico, abandonou a energia

137



eléctrica por outra inesgotável. Um longo arame,

apoiado nos ramos duma nespereira, unia uma si-

neta ao cimo das escadas ao portão do quintal;

para chamar bastava puxar o arame. Assim se

evitava que o mensageiro subisse a escada, com

benefício mútuo.

Henrique
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Um sonho singular - Os malefí-

cios do tabaco

De Coimbra trouxe dois vícios - o tabaco e o

café. Em Porto da Lage não havia “cafés” de

modo que, por vezes, a dependência era tal que,

depois de almoço, mandava aparelhar o cavalo e

ia tomar café a Tomar.

Deixar o tabaco foi muito mais difícil. “Capaz

de toda a compreensão, de renúncia inteira, de

abnegação total, só não podia prescindir do ci-

garro. Até de noite quando as preocupações o as-

saltavam recorria a essa espécie de muleta. Farto

de saber quanto de maléfico há na ingestão da ni-

cotina, não conseguiu libertar-se da atracção do

fumo. Até que uma noite teve um sonho singular.

Viu-se estendido num caixão, vítima de cancro

no pulmão provocado pelo fumo. A casa cheia

de pessoas emocionadas, lágrimas de sincero pe-

sar. Todos o estimavam. Um desfilar contínuo de

pessoas a quem de um modo ou outro ajudara e

minorar sofrimentos físicos e morais. O desfile

funerário impressionante, centenas e centenas de

pessoas o acompanhavam. O luto descera à al-

deia e de toda a extensa área em que exercia o

seu mister acorriam clientes a incorporar-se nesta

homenagem sentida. O cemitério era longe... No

final do cortejo fúnebre um grupo comentava. Foi

pena, faz muita falta aos doentes e à pobre famí-

lia, e ainda podia ser útil muitos anos. «Foi bem

feita!», respondeu outro mais realista. «Ele não

era médico? Não sabia o mal que faz o tabaco?
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Quem o mandou ser burro?»... Era assim que ele

justificava a drástica decisão de deixar súbita [?]

e definitivamente de fumar.

Maria José

Como era seu hábito, ele tomou essa decisão

sem dizer nada a ninguém. O que o motivou não

foram os conselhos de um ricardiologista, mas

mais freudianamente, um sonho. Ele sonhou que

assistia a um funeral. Era um funeral a que não se

podia furtar porque se tratava nem mais nem me-

nos que o seu próprio funeral. (Há casamentos

por procuração, mas por enquanto ainda não há

funerais por procuração). No meio das conversas

mais ou menos jocosas habituais nestas ocasiões,

ele, que era surdo e, além do mais estava morto

(por sair daquela “filme”), ouviu alguém comen-

tar: «Quem é que o mandou ser parvo! Era mé-

dico e não conhecia os malefícios do tabaco!»

Miguel
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Noite em claro

O Dr. Pantaleão tinha mesmo coração de

leão... não por ser agressivo mas porque tinha

uma força de vida quase inesgotável. Assim me

contou uma vez:

- Sabe, vou contar-lhe uma história... mas não

diga nada à mamã Zezinha! Há dias fui ao jantar

do meu curso na Figueira da Foz. Correu tudo

muito bem até à hora da partida. Quando dei

conta já não tinha comboio de regresso a casa

(Porto da Lage). Todos os outros iam regressar

de autocarro a Coimbra e eu pensei não lhes di-

zer nada, apenas que me deixassem em Alfare-

los (ou Pombal?). Era cerca da meia-noite, fui à

estação a ver se conseguia convencer o chefe a

deixar-me embarcar num comboio de mercado-

rias que ia passar daí a uma ou duas horas. O

chefe olhou-me de alto a baixo e disse-me:

- O senhor não sabe que isso é absolutamente ile-

gal? Nem pensar.

Um pouco envergonhado fui procurar uma pen-

são. Bati à porta e tentei convencer a dona a

deixar-me dormir até à hora do próximo com-

boio.

- Nem pensar, que disparate.

Lá me senti de novo um pouco envergonhado e

lá fiquei sentado num banco da estação até à hora

do próximo comboio que chegou pelas três da

manhã. O sono e o cansaço eram muitos mas ti-

nha que me sair airosamente daquela embrulhada

em que me tinha metido. O comboio chegou por
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fim. Entrei, sentei-me, quentinho, mais ou menos

pouca-terra, pouca-terra - que já não é - e lá fui

embalado até que adormeci. Não estava previsto,

como não estava previsto deixar passar Porto da

Lage e só já ver a estação de Vale de Santarém.

À saída do comboio, meio aturdido, olhei para o

único táxi ao mesmo tempo que um cavalheiro

que tinha vindo no mesmo comboio. Estava tudo

a complicar-se quando o meu companheiro acei-

tou partilhar o carro até Santarém. Deixou-me na

rodoviária que, para minha surpresa, estava fe-

chada; só abriria para a saída do primeiro auto-

carro, às 6 da madrugada. Não estava de facto

com muita sorte mas, habituado a resolver con-

tratempos, parei um pouco para pensar onde pas-

sar estas horas. Já sei! O Hospital é quentinho e

nas Urgência deve haver uma cadeirita para mim

e assim, pelo menos não tenho frio; o movimento

até viria a calhar para não tornar a adormecer.

Chegado ao Hospital, lá tinha, de facto, uma ca-

deira à minha espera.... Só que me não tinha lem-

brado que de vez em quando, vinham chamar ou-

tro doente e eu não estava doente... Como fazer?

Nada mais simples; assim que via sair um doente,

levantava-me e ia ao quarto de banho! Com to-

dos estes solavancos não tive tempo para dormir

que era o que mais precisava... À horinha certa

lá fui eu para a rodoviária; agora tudo seria mais

simples, pois pedi que me avisassem quando che-

gássemos a Porto da Lage. E assim fui um pouco

mais tranquilo. À chegada a mamã já estava à

minha espera. O problema é que eu não podia
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contar o que me tinha acontecido e os doentes já

estariam à minha espera no Posto da Madalena.

Assim, com certo custo pus-me ao volante e, em-

bora com um sono quase irresistível, lá cheguei

à Madalena. A Ginita, a enfermeira auxiliar que

me acompanhava achou-me com aspecto cansado

e notou que, de vez em quando, eu dava as mi-

nhas cabeçadas...

- O Sr. Dr. sente-se bem? Não seria melhor me-

dir a tensão arterial?

- Não, estou bem, esta noite de facto não dormi

muito bem.

Não sei quantas horas teve aquele dia; segura-

mente muitas mais do que costumava ter. No fim

das consultas do dia, hora de jantar, lá cheguei a

Porto da Lage. Uma sopa quentinha esperava por

mim mas a atracção pela cama era tal que...

- Sabes, Zezinha, realmente estes jantares já me

cansam um pouco mais. Não é só por causa do

Parkinson, é que foi um pouco longe.

A sopa arrefeceu, a mamã encolheu os ombros

e retorquiu:

- Eu bem te tinha avisado.

Não sei como me despi, nem sei como cheguei

à cama... isto é um segredo. A mamã Zezinha

não pode saber.

Com um sorriso cúmplice dei-lhe um beijo; a

mamã Zezinha não vai saber.

Era ou não inesgotável?

Carolina
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Passagem desnível

Um dia o carro foi-se abaixo na passagem de

nível dos Fagulhos (Fungalvaz); como esta era

mais baixa que a estrada, não dava para empur-

rar. Começa a tocar a campainha de aviso dum

comboio, a guarda aflita; o pai tentava convencer

o motor de arranque... Conseguiu e lá se avan-

çou. Único comentário:

- Não digas nada à tua mãe!

Luís
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O exemplo - médico-cirurgião

Como clínico geral, o pai fazia de tudo - ve-

lhos, adultos e crianças; medicina interna, cirur-

gia, ortopedia, partos, psiquiatria e até tinha uma

confortável cadeira de dentista que ele terá de-

senhado. Acontecia assobiar enquanto fazia pe-

quena cirurgia, que fazia muito bem. Sem luvas

mas com as mãos escrupulosamente lavadas - não

desinfectadas - e sem sobre-infecções. Um ex-

doente me disse, depois de rasgado elogio, que

ele era muito “carniceiro”...
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Era a filha Ana Maria pequenita e estava im-

pressionada com as chagas de um Cristo crucifi-

cado. Coitadinho do Jesus, porque não vai ele ao

meu papá?

Foi com ele que treinei a fazer pequena cirur-

gia. Pequena e grande; por sugestão dele fiz lá ci-

rurgia experimental - com os irmãos por ajudan-

tes, fiz uma apendicectomia a um gato[8] que so-

breviveu, embora o bicho dela não necessitasse.

O recobro da anestesia correu bem; fugiu a sete

pés com as seis vidas restantes. O Augusto foi

o anestesista e recorda que o único sinal da ope-

ração, além da cicatriz, foi um tique - esticava a

perna de vez em quando.

Henrique

[8]Que libertámos do saco de serapilheira, pendurado no último va-
gão dum comboio.
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Acidentes de trabalho

Havia uma serração/carpintaria perto de nossa

casa. Num domingo alguns miúdos foram para

lá; alguém se escondeu debaixo duma “garlopa”

que ainda funcionava por correias enquanto o fi-

lho mais novo “inspeccionava” a lâmina... A

ponta do dedo indicador direito ficou pendurada

pela pele. O pai coseu, talvez a assobiar. O filho

foi “sinaleiro” durante uns tempos e o dedo ainda

cá está. Um dia, o mesmo filho caiu na casa da

avó, em Seiça. Bateu com o queixo num degrau,

cortou a língua. O pai levou-o a Tomar, talvez

à enfermaria do Colégio, onde o coseu; também

ainda cá está.

Luís

Ferros cirúrgicos, boticões, forceps.
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A determinação da velocidade de sedimenta-

ção não tinha segredos; desde há muito que a fa-

zia no consultório de meu pai.

Muxima, Angola 1963

O exemplo - caldo de arroz

Tu exageras nas dietas dos meninos... Coita-

dos... a caldo de arroz e patas de galinha...

A mãe para o pai segundo a Luciana.

O Emídio Sancho, meu condiscípulo e amigo,

recorda ter ido passar um fim-de-semana a nossa

casa, no 5º ano de Medicina (1959). Uma parte

do tempo foi passada no consultório com o pai

que o apresentou como jovem colega de visita. A

imagem que reteve do pai foi a de uma figura que

se impunha, falando pouco e alto e que o tratava

com consideração.

Teriam visto casos de crianças diarreicas a

quem receitou “caldo de arroz” e ensinou a
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cozinhá-lo. Repetiu a receita para que ele se não

esquecesse.

O Emídio foi introduzir a Pediatria no Algarve.

Ali continuou a prescrever o “caldo de arroz”

para o que mandou imprimir a receita que entre-

gava às mães. Mais tarde, levou esta praxe para a

Consulta do Hospital de Faro, que dirigiu. Agora

reformado dá conta que esta norma ali se mantém

e que os seus então jovens colegas disseminaram

a norma e a receita em outros consultórios, con-

sultas e hospitais privados da região.

A descoberta que a glicose potencializa a ab-

sorção do sódio revolucionou a terapêutica da di-

arreia em todo o mundo. A eficácia da associação

glicose-NaCl explica o sucesso das dietas tradici-

onais como a canja ou o caldo de arroz que ofere-

cem amido cozido, fonte de glicose, e sódio (do

sal da cozedura).

Henrique

149



Estágio médico

Os médicos recém-formados procuravam fazer

estágios com colegas com experiência. Assim al-

guns jovens médicos das redondezas vinham es-

tagiar com o Dr. Motta da “Estação”. Lembro-

me do Dr. Martins, que migrou para Fátima, os

filhos Henrique e Óscar, o genro Vítor, a nora

Arinda etc. O Luis Dupont que também aqui “es-

tagiou”, contava que aprendera com o nosso pai

a ouvir os doentes...

“Empatia, essa qualidade que o fazia entender

o doente, o amigo doente, ouvir o desarticulado

discurso do doente, sem interrupções até ao fim!

Curiosamente, o pai ouvia mal.”

Augusto

☆ Um dia, fui eu atender um telefonema. In-

formei que o Dr. Motta não estava e que só viria

tarde.

- Então e um médico novo?

Eu expliquei que na altura não havia nenhum

estagiário e que a espera era a melhor opção.

- O senhor não é filho?

- Sou.

- E não é formado?

- Sim sou, mas sou Eng.º.

- Não é a mesma coisa?... (pausa)... Porque não

vem você?

Claro que isto já tinha acontecido antes e tinha

sido discutido com o próprio Dr. Motta. Este

achava que se eu estivesse livre e tivesse meio

de transporte deveria ir pois que isso tinha duas
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vantagens imediatas:

1º - O doente e a família ficavam mais tranqui-

los. Havia acção, sentia-se imediatamente que

o médico ia chegar a seguir. Curiosamente, o

tempo de espera já não contava desde o instante

da chamada mas sim desde o instante da chegada

do filho leigo.

2.º - O doente e a família tinham a oportuni-

dade de ensaiar a história que iriam repetir ao

Médico e assim talvez reduzissem o número de

repetições e quiçá alguns dados inúteis. Ter quem

os ouvisse era a primeira coisa que eles espera-

vam desta visita. Isso eu podia fazer e podia ates-

tar do efeito tranquilizador dessa amadora inter-

venção...

Augusto

A razão das consultas demoradas

(Exemplo narrado pelo próprio HPM)

1º quarto de hora: O conhecido Sr. José, vem

pedir um remédio que o faça dormir descansado.

«Há muito tempo que não consigo dormir como

deve ser.»... Conversa mole e tentativas falsas até

que se vislumbra o motivo das insónias...

2º quarto de hora: O Sr. José confessa que o

seu maior problema é uma filha que quer casar à

viva força. O namorado é pessoa a quem o Sr. Zé

não tem grande estima. No seu entender, ele não

é rapaz de confiança e dali a filha não pode espe-

rar grande futuro... Na realidade, todos os amigos

têm uma fraquíssima opinião do tal noivo.
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3.º quarto de hora: De repente fez-se luz! O Sr.

Zé desabafa tudo o que lhe vai na alma e que o

impede de dormir...

- Sabe Sr. Dr. o bico-de-obra é que a minha

mulher apoia e encoraja a nossa filha, neste casa-

mento que não tem futuro nenhum.

- E o ti Zé não tem poderes para a contrariar e

para isso não há remédios na farmácia que o mé-

dico possa receitar.

Lá se foram 3/4 de hora; mas valeram bem a

pena.

Augusto

☆ Eram livros “policiais” para o Dr. HPM;

sem crime mas com remédio.

Henrique

A chupeta

Não sei se o “Dr. avô” era mais médico ou

mais avô! Claro que ninguém sabe.

Sub-repticiamente, quando o neto Zé Carlos

chegava aconchegado na sua alcofa, quentinho,

consolado, vá-se lá saber se porque lhe cheirava

ao campo se porque a chupeta “mnhamnha” o fa-

zia embalar, o avô médico abeirava-se.

Que encanto de criança; mais seria se não

usasse este maléfico instrumento, pensava e não

dizia! Devagarinho quase com toque de magia a

chupeta desaparecia... e imaginem onde vinha a

aparecer? Debaixo da almofada! O Zé inquieto,

choramingava, avô dá-ma outra vez! E ao fim de

algum tempo uma mão misteriosa lha dava outra
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vez...

Com o Ricardo já não foi preciso.

Carolina

Queda duma bicleta

Mês de Junho - ante manhã - uma chamada

aflita. Um doente de coração, em crise, manda

chamar o médico. Este, seu médico de família,

dá a quem o vem chamar uma receita para aviar

na farmácia (já sabia o que podia aliviar o do-

ente) e dirige-se apressadamente à garage. Ao lá

chegar repara que dois pneus estavam furados e

vazios. Que fazer? O caso era grave. Vai para

a rua, pode ser que algum carro passe e o possa

levar ao doente. Um vizinho passa, de bicicleta,

para ir regar, antes do sol nascer. Lá estava a so-

lução; apesar dos setenta anos já passados, não

hesitou - pediu-lhe a bicicleta e lá calcorreou os

quatro ou cinco quilómetros. Chegado ao des-

tino, quis arrumar a bicicleta a um muro - a va-

leta estava coberta de rama de batateira arrancada

na véspera - rama essa que ocultava um buraco

na valeta - ao encostar a bicicleta enfiou a perna

no buraco e soube logo o que sucedera - fractura

do colo do fémur. A família do doente acorreu,

levantou-o e levou-o para a cabeceira do doente,

sentou-o e ele conseguiu sossegá-lo, confortá-lo

(dando-lhe a primeira dose dos medicamentos)

melhorá-lo um pouco... Alguém foi buscar um

carro; levaram-no em braços até ao veículo e dele

para o consultório onde o depuseram na cadeira
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de braços usual. A mulher, aflita, compreendeu

a gravidade da situação, foi à sala de espera ro-

gar aos que esperavam consulta o favor de, pelo

menos os que pudessem adiar, se fossem embora

pois o Sr. Doutor estava mal. Por incrível que

pareça ninguém se levantou e, só depois de todos

vistos é que se conseguiu convencer a chamar a

ambulância que, enfim, o levou a Coimbra à in-

tervenção cirúrgica indispensável.

Maria José

Limite de idade

Sempre fez clínica livre; nunca teve avenças,

que a que lhe interessaria - a da CP - tinha sido

atribuída a outro. Era médico da Casa do Povo

para que os pobres da freguesia o pudessem con-

sultar sem ficar a dever favor, mas a remuneração

era irrisória. Dizia que recebia mais de abono

de família (tantos filhos) do que como médico da

Casa do Povo.

Mais tarde teve que ser médico “das Caixas”

(de Previdência) por razões semelhantes - a com-

participação dos medicamentos exigia receitas

das Caixas.

Quando fez 70 anos, veio um colega “das Cai-

xas” anunciar-lhe a aposentação. Poderia conti-

nuar a fazer clínica livre mas, sem receitas ofici-

ais, a maioria dos doentes não poderia suportar a

despesa com medicamentos.

A sua vida era ver doentes; ficou como se ima-

gina. Para atenuar a má notícia, o colega disse-
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lhe que a Caixa continuava a contar com ele

como consultor; não acreditou nem nunca lhe foi

pedido parecer.

Henrique

Missão cumprida

Casada há pouco, num dia de Primavera no pá-

tio de Porto da Lage, à sombra da grande nes-

pereira, ouvi um murmúrio quase como o de um

melro quando rouba uma nêspera...

- A Natureza dá-nos tudo, não é? Portanto, nós

também temos responsabilidades na nossa passa-

gem por cá... Sabe? Queria dizer-lhe uma coisa

e pedir outra. Eu, na minha profissão, sinto que

devo dar mais do que receber. A Medicina é uma

missão, não deve ser um negócio.

- Negócio? Não, claro! - retorqui. Eu também

penso assim, mas...

- Prometa-me que nunca vai influenciar o Henri-

que...

- Não, claro que não, mas...

Não foi preciso ... ainda continua... às terças e

quintas-feiras!

Carolina
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Os incobráveis

No escritório tinha uma escrivaninha com vá-

rias gavetas debaixo do tampo. Na da esquerda

havia imensas contas por pagar. "Os incobrá-

veis", pensava eu. O Pai corrigiu-me: «Tu deves

agradecer aos que não pagam. Eles sabem disso

e vão pagando em juros e jurinhos muito mais

do que nos devem. Repara: as primeiras cere-

jas, os primeiros figos e até a primeira perdiz ou

o primeiro coelho aparecem sempre cá em casa...

TODOS OS ANOS!»

Augusto
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CIDADÃO EM PORTO DA LAGE

Era costume na aldeia

Era costume na aldeia, no tempo do Carnaval,

a rapaziada organizar ceatas à base da razia feita

nas capoeiras dos arredores. Desta vez calhou

a sorte à coelheira do Sr. Dr.. Uma gorda coe-

lha mudou de dono e acabou ingloriamente num

guizote quiçá esturrado, ingerido por compinchas

avinhados. Até aí era tradição... O pior é que a

coelha tinha uma ninhada de coelhinhos de três

dias, condenados à morte com a perda da mãe.

Na aldeia tudo se sabe, não foram precisas gran-

des indagações para se averiguar quem foi o autor

da proeza. O médico, que não podia ver morrer

os pobres animaizitos, mandou acondicioná-los

cuidadosamente numa cesta e mandou levá-los

ao angariador de comestíveis para que resolvesse

o destino a dar-lhes...

Maria José
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O ninho na garage

A garage ficava sempre aberta, chave no carro,

confiança absoluta e, a não ser algum dos filhos,

ninguém tocava em nada.

Um casal atrevido de passaritos resolveu fa-

zer ninho no tecto mesmo por cima do carro.

Muito lindo, muito poético, mas o pior é que

ainda não se inventaram ninhos com instalações

sanitárias, consequentemente o carro estava per-

manentemente enfeitado com excrescências não

muito higiénicas.

Como resolver o caso? Destruir o ninho? Im-

pensável! Mas a solução apareceu. Pregou-se

um saco por baixo do ninho e os passarinhos pu-

deram criar-se sem mais percalços e sem prejuízo

da higiene... E ainda se não falava na preservação

da natureza...

Maria José

Juramento de Hipócrates

Os filhos foram nascendo, crescendo. Risos e

ralhos. Alegrias e preocupações - exames, doen-

ças, carinhos, perrices e amuos, muitos amuos.

Os anos correndo, correndo - os casamentos, as

visitas rápidas ou demoradas dos netos e por fim

a constatação irrefutável: estavam dois velhos e

sós.

De tanto trabalho passado, cansava mais o não

ter que fazer de agora, e ensurdecia mais o silên-

cio actual do que o tumulto que já fazia falta e
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que a saudade embelezava e afinava. Eram dois

velhos sós no casarão decadente, por isso os ra-

tos, receosos a princípio, confiados após, come-

çaram a assenhorear-se do edifício. Foi necessá-

rio agir, pedir ajuda a raticidas poderosos. Um

dia uma ratazana enorme, daquelas que passam

anos a rir-se das ratoeiras e venenos, talvez já por

amolecimento das faculdades intrínsecas não re-

sistiu ao cheiro aliciante do Racumim. Devido à

sua corpulência extraordinária não sucumbiu po-

rém - mas ansiosa, sem forças, arrastava-se ao

longo do corredor inerme, absolutamente à nossa

mercê. Só que devido ao seu desmedido tama-

nho a velhinha não teve coragem de a acabar de

matar. Esperou a chegada do marido e pediu-lhe

que agarrasse a ratazana com a tenaz do fogão

e a levasse e a deitasse na fossa. Não, isso não!

Era incapaz de deliberadamente lhe acabar com a

vida. A eutanásia, segundo ele, não devia aplicar-

se nem aos animais. Levou-a, pois, para a estru-

meira...

Foi ver um doente e voltou horas depois. Vinha

feliz; é que, no regresso da visita ao doente, pas-

sara pela estrumeira e vira a enorme e repugnante

ratazana a comer, já mais aliviada do envenena-

mento...

Maria José
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As cunhas

Ele não aprovava o sistema mas às vezes não se

conseguia eximir do assunto. Recordo que uma

vez a filha da nossa - nossa, dos rapazes - pro-

fessora primária, ia a Santarém fazer o exame de

Admissão ao Liceu. Como a menina tinha tido

outra professora, a mãe sentia que a filha talvez

precisasse dum aconchego. Daí o pedido ao mé-

dico e ex-aluno do Liceu Nacional de Santarém.

Lá vai o bom do médico, a vestir-se a cami-

nho do comboio, após uma chamada urgente que

lhe faria perder o comboio, não fosse o habitual

atraso deste que o chefe da estação condescendeu

ampliar...

Chegado a Santarém lá consegue o contacto

desejado e fazer o tal pedido de acalmar a es-

tudante, que era sabedora mas que poderia ficar

nervosa perante a gravidade do acto.

O contacto: «Oh Dr. Motta mas eu viu-o com

dois jovens, uma moça e um rapaz...» Responde

o Dr. Motta: «Aquele é o meu filho, mas esse

teve uma professora que prepara os rapazes na

perfeição, por isso não precisa de água benta...»

Augusto

O filho teve 11 (onze) valores.

Henrique

☆ Doutra vez foi-lhe encomendado um pe-

dido para uma filha sua. O pedido - ou exigên-

cia? - veio da sua sogra. Esta lembrou-lhe que a

menina tinha tido uma escola primária diferente,

tinha vivido só com ela pelo que lhe parecia mais
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frágil e precisar de carinho.

A cadeira em questão - Física - tinha como

examinador o Dr. Santos Silva, que tinha fama

de exigente. Perante o pedido da sua sogra, o

Dr. Motta prometeu que escreveria ao Dr. San-

tos Silva. Só não disse quando... Ela passou! ...

O Carlos António Garrudo Santos Silva, filho do

dito examinador, estava a dar voltas aos papéis do

pai, após a morte deste, quando encontrou a tal

missiva. Como é meu amigo, deu-ma. Tratava-se

duma carta - pós-exame - a agradecer «a maneira

calma e amigável como ele conduziu o exame, o

que permitiu que a menina vencesse o receio ha-

bitual dos exames e mostrasse que ia bem prepa-

rada, - como era apanágio dos alunos do Colégio

Nun´Álvares de Tomar. Nós fomos contemporâ-

neos e amigos em Coimbra. Isso me impediu de

me dirigir a si, antes do exame. Confiava intei-

ramente no seu sentido de justiça e na prepara-

ção da minha filha. Mais uma vez obrigado por

ter sido tão cortês e tão razoável de modo a pôr

a timorata moça suficientemente à vontade para

mostrar o que sabia. Um abraço do grato Henri-

que Pereira da Motta (Panta-Leão).»
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☆ Por vezes o pai era o porta-voz das gentes

rurais junto do poder: a 13 de Agosto de 1946

não deu consultas; na página da agenda onde re-

gistava as consultas escreveu Lisboa Escola Fran-

cos (recebi dos interessados 200$00 para despe-

sas). Francos era uma aldeia vizinha que preten-

deria uma Escola local.

Henrique
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Protesto contra a multa

No Outeiro Pequeno existe há muito tempo

um grupo de amadores dramático constituído por

toda a gente nova da terra que procura arranjar

fundos para acudir às maiores misérias da fregue-

sia. Desloca-se às povoações próximas aos Do-

mingos onde representa regularmente várias pe-

ças do seu reportório.

Veio a Porto da Lage no Domingo para arranjar

fundos para uma família infeliz cujo chefe está a

lutar com a morte à vista dos seus 8 filhos meno-

res (conseguiu 150$00).

Foi preciso deslocar tudo com que se faz um

teatro de aldeia. Para isso ofereceu a firma A. Pe-

reira dessa localidade, a sua camionete de carga

cujo chauffeur assistiu grátis ao espectáculo.

No final, carregada a mobília, alguns outeiren-

ses extenuados subiram para a camionete e lá iam

todos cantando, mesmo os que ao sol nascer de

segunda feira teriam que ir cavar a dura terra para

ganhar a triste côdea quando a polícia, há três

horas emboscada na primeira curva, às duas da

manhã, de pistola em punho obrigou aquela boa

gente a pôr os pés no chão e as mãos no ar, apre-

endeu o carro a aplicou uma pesada multa ao po-

bre do chauffeur.

É lei e dura lex sed lex mas, senhor Ministro

do Interior, tenha compaixão dos que lutam com

a dor e com a fome. O grupo apesar de humilde

teve um gesto de solidariedade. Vai dar mais ré-

citas mas o produto já não era para os miseráveis

163



mas para os cofres da polícia, até chegar à multa.

Henrique Pereira da Motta
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Saúde pública

Não havia água canalizada nem fontes; cada

casa tinha o seu poço. O pai teve febre tifóide

em 1939. Mais tarde, obrigado a ser vereador na

Câmara, conseguiu autorização para que a água

duma nascente fosse canalizada para Porto da

Lage (1950). Ver online.

Esta água foi nascer

naquela encosta do monte.

Para vir dar de beber

a quem passar pela fonte

Lápides louvam a água e agradecem aos bene-

méritos donos da nascente e «Ao governo de Car-

mona, Porto da Lage agradece». Salazar estava

subentendido. Seriam dele as legendas e, creio, o

desenho da fonte. Durante muitos anos esperou

que a Câmara o reembolsasse das despesas...

Henrique
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As férias

Eram assim as férias grandes da família do mé-

dico de aldeia - íamos a banhos de mar dois ou

três domingos no Verão. Três ou quatro vezes,

em anos fastos, alugámos uma casa na praia -

Torreira, Buarcos ou Nazaré - partilhada pela fa-

mília materna.

Era médico “em tempo completo prolongado”

e “disponibilidade permanente”.

Henrique

Agenda: 19 de Agosto de 1946, segunda-feira - Praia Tor-
reira, Domingo era o dia de maior número de consultas.
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Correspondente de «O Século»

O pai era correspondente do diário «O Século»

em Porto da Lage. Comprometia-se a mandar no-

tícias relevantes e, em troca, recebia o jornal de

borla. Porque é que era ele, não sei mas, mé-

dico conhecido pelo humor e por escrever bem...

Além disso, o dono do jornal organizava a Co-

lónia Infantil de O Século que propiciava fé-

rias gratuitas à beira mar a crianças pobres e

chamava-se João Pereira da Rosa, apelidos co-

muns em Porto da Lage.

Creio que o Sr. Oliveira, da Farmácia seria o

correspondente do DN. Assim, de cada vez que

surgia no DN uma notícia de Porto da Lage ou

arredores, o Século enviaria o recorte ao pai, se

acontecia não ter “correspondido”. De vez em

quando, João Pereira da Rosa mandava um pos-

tal ao pai com alguma laracha - o curioso é que

cada letra ou palavra era recortada de algum jor-

nal antigo. Uma espécie de post dum blog...

Augusto

A Tia Maria do correio

Esta velha senhora sofria dum problema grave

de coração. Andava relativamente bem em ter-

reno plano, mas o relevo - subidas e descidas -

eram um suplício. Arfava, arfava... Tinha que

vir de Cem Soldos a Porto da Lage, cerca de 3

km, a buscar o correio, pelo menos duas vezes
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por dia, fizesse sol ou caísse chuva, Verão ou In-

verno. Era uma constante ver a Tia Maria com o

pesado saco de lona do Correio.

O Dr. Motta também lhe dava boleia e ela:

«Obri... gado... senhor... Dou...tor... Como...

está... a... Dona... Zé... zinha... e... os... meni...

nos...». Todas as palavras entrecortadas pelo ar-

far rouco que fazia dó.

Todas as vezes o médico insistia para ela des-

cansar e ele antecipava-lhe o final das perguntas

e ia respondendo, pensando que ela merecia me-

lhor sorte. Tantas vezes ele insistiu para ela des-

cansar primeiro e só depois falar, que um dia o

doutor distraiu-se, passou Cem Soldos - o des-

tino da Tia Maria - passou as Algarvias e já em

Tomar, ela avisou o médico:

- Sr. Dr. Já estou descansada, mas eu queria

ficar em Cem Soldos. (cinco quilómetros antes!)

Augusto

Viver bem

Tempo de guerra, dificuldades, racionamento.

Certo sábado apareceram amigos de Coimbra;

era preciso obsequiá-los pela amizade acrisolada

pela ausência.

Vinho não havia em casa, o dono não bebia,

mas abriu-se champanhe oferecido por doente

agradecido. O padeiro apesar das faltas do tempo

caprichava em fabricar pão óptimo, do melhor do
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país. A mesa florida e com a melhor toalha, as

crianças bem lavadas e apresentáveis. A alegria

do encontro a tornar tudo agradável.

E depois os comentários... o fulano vive bem,

só bebe champanhe, o pão é especial. Para isso

(o pão era racionado) teve de se passar sem ele

no domingo.

Maria José

Sua mãe?

Só em Coimbra havia um Curso de Ciências

Pedagógicas e como se interessava pelo tema

inscreveu-se. Creio que as aulas eram ao fim de

semana. O pai, que era então médico do Colégio

(CNA) em Tomar, decidiu frequentar esse curso

para também poder ensinar. Foi nesse curso que

conheceu Maria Lurdes Levy, professora de Pe-

diatria da Faculdade de Medicina Lisboa, cuja fa-

mília era de Pé-de-Cão, uma aldeia da região.

Muitos anos depois, ter-se-ão reencontrado

numa reunião médica onde ele lhe teria pergun-

tado: Em tempos frequentei um curso em Coim-

bra com alguém muito parecido consigo; terá

sido sua “mãe”?

Ficou tão encantada que não resistiu contar-

me.

Henrique
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O curso de Pedagógica

O curso de Pedagógicas era ao sábado para fa-

cilitar a vida aos “estudantes-trabalhadores”; o

pai aproveitava para, simultaneamente, fazer es-

tágio em... Pediatria! Na Consulta Externa dos

HUC, com o prof. Lúcio de Almeida, o único

professor catedrático que dava consulta diárias

num Hospital público. Nas receitas do pai fi-

gurava ser médico, clínica-geral; depois clínica-

geral e partos e houve um tempo em que acres-

centou “doenças de crianças” (não era pediatra)

que creio que retirou quando eu me interessei por

Pediatria.

Nunca falámos nisso e eu só muito recente-

mente dei conta disso... É assim a memória.
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Voltando aos sábados em Coimbra; almoçava na

Pensão Doméstica, mesmo em frente do Hospi-

tal, onde também almoçavam o Orlando de Car-

valho e o Jorge Moreira da Silva, então assis-

tente de Pediatria e meu futuro cunhado. O pai

em Coimbra sentia-se em casa e, bom conversa-

dor, ia contando as suas histórias que sempre atri-

buía a outros - um amigo meu, um rapaz do meu

tempo...

Um dia, quando ele saiu, alguém comentou:

Ora, estas histórias são do Pantaleão. Então o

Jorge disse-lhe quem ele era.

Henrique

Downton da Lage

O herdeiro acidental da casa, do título e das

respectivas honras era um jovem advogado em

Manchester que nunca imaginara tal herança e a

leste dos valores da aristocracia rural inglesa que

passava temporadas junto da corte londrina, no

auge do poder britânico. A princípio o jovem re-

cusava as mordomias do estatuto que iria herdar

- o “valet de chambre”, a criadagem etc. O actual

conde - e eventual futuro sogro - explicou-lhe que

nenhum deles era ou seria dono mas apenas titu-

lar de um património histórico que lhe incumbia

preservar para o passar intacto aos herdeiros - tal

como anúncio do Patek: «Nunca somos verda-

deiramente donos de um Patek Phillippe. Apenas
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cuidamos dele para a próxima geração.» Como

tal, futuro herdeiro do que não criara tinha o de-

ver de manter o estatuto que incluía o dos “cri-

ados” cujo posto representara um degrau na as-

censão social e que, se fossem dispensados, difi-

cilmente encontrariam lugar compatível naquela

sociedade em plena evolução (1914). O conde

era boa pessoa de mentalidade liberal que permi-

tia que o jovem “chauffeur” tivesse acesso à sua

biblioteca que incluía livros de Proudhom e de

Marx.

Casamento de Olinda e Armando, 1957

António, os meninos e meninas vizinhas
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☆Mutatis mutandis, na casa do médico de al-

deia havia duas criadas (onde eram criadas du-

rante anos e donde saíam “para casar” para o que

convidavam os patrões, muitas vezes como pa-

drinhos) e um jovem criado, sobretudo para tra-

tar do cavalo - aparelhar para montar, engatá-lo

à charrette, lavar o automóvel e manter o quintal

limpo.

O pai nunca fazia trabalho braçal - para manter

as mãos impecáveis para a consulta e sem tremor

para a cirurgia - mas também para manter a pos-

tura que o estatuto e a aura do médico exigiam

(e exigem). Creio que gostaria imenso de o fazer

mas resistia - o avô José Hipólito (juiz) só o fa-

zia aos domingos (quando não havia trabalhos na

quinta) ou na oficina, de acesso reservado.

Como a Filomena diz, quando veio “servir” cá

para casa passou do inferno para o céu e quando

casou passou do céu para o fundo dos infernos

(pois saiu de casa dos padrinhos (nossa casa)

onde tinha esgotos, água quente e foi viver para

casa dos sogros, onde tinha de usar o bacio).

Luciana
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☆ Era uma maneira ordeira de redistribuir os

rendimentos e que permitia uma lenta ascensão

social escalonada e pacífica - a Filomena, a Maria

José e o António (Rodrigues- presidente da Junta

de St.ª Maria, Tomar) vieram a ter um padrão de

vida que não teriam de outro modo e para o que

se prepararam sem o encandeamento dos novos-

ricos emergentes - africanistas e tugas. E sem

“luta de classes”.

Henrique

☆ Quando um filho da Filomena foi hospitali-

zado, ela ficou em nossa casa, claro. Agradeceu

muito mas, o que mais a tocou, foi que eu a teria

apresentado no Hospital como minha prima.

☆ It takes three generations to make a gentle-

man.

O António só precisou de uma.

Homenagem em Blog «Tomar na rede»
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Política. Anos 50

HPM era “apolítico”

H.P.M. era “apolítico”, melhor, apartidário,

descrente mas durante toda a sua vida foi empe-

nhado socialmente activo com sacrifício da sua

vida pessoal.

Um dia, um seu colega e amigo aceitou ser Pre-

sidente de Câmara de Tomar e ele foi à tomada de

posse; depois dos discursos da praxe o pai tam-

bém falou e disse:

- És bom e a tua bondade é que te há de perder.

Gostas de fazer a vontade de todos e isso, pare-

cendo boa política, não é, porque os rendimentos

são poucos e não chegam para tudo. É preciso

fazer mais obras de utilidade e menos obras de

fachada. Bem sei que estas são, infelizmente, ne-

cessárias mas concordemos que as freguesias ru-

rais, apesar da boa vontade das suas juntas e co-

missões de melhoramento que devem ser ampa-

radas e... muito pouco podem fazer para um mí-

nimo de comodidade das suas populações que re-

presentam quatro vezes mais a população e força

da cidade.

Ao menos conserta-lhes as estradas e dá-lhes

uma pinga de água, já que a luz eléctrica nas con-

dições a que fica absorverá todo o rendimento im-

possibilitando, por muitas dezenas de anos, levá-

la a uma ou outra aldeia que bem a pagaria e que

ela tanto carece para as suas importantes indús-

trias.
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Desejo-te felicidades mas aviso-te que será

uma tarefa difícil: serás responsabilizado por

tudo o que correr mal mas o que correr bem será

atribuído a Salazar.

dos arquivos

D.F. - Obrigado pelas sinceras informações

mas preciso de ti para meu colaborador.

- Aceito, moralmente conta comigo, mas materi-

almente sempre te digo que não posso renunciar

aos meus hábitos. Dou-me com todos.

D. F. - Parece estares na oposição ...

- Estou e não estou.

D.F. - Como? Não entendo.

- Se te falo verdade, não estou; se não, estou. Tal

como todos que estão; tal como os que estiveram

e os que hão de estar.

D.F. - Se não, havias de ser um dos nossos.

Aparece um grupo com “camaroeiros”

- Olha, olha, que diabo anda a fazer aquela

malta?

- Que andais a fazer, oh gentes?

Grupo:

- Andamos às aranhas... Não sabemos para que

lado havemos de cair.

O Palácio da Justiça de Tomar (1959)

Um pé-descalço qualquer que roubou uma sar-

dinha ali na Praça é julgado ao ar livre. A rega-

teira chama-o, insulta-o, tira-lha e dá-lhe com ela

na tromba e o assunto fica arrumado.
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Mas um “Nylon” faz artifícios maléficos na es-

crita ... e descaminha 500 contos. Claro que fi-

caria mal dar-lhe c’os 500 quilos na face. En-

tão convida-se a ir ao Palácio para uma recepção.

Conversa-se e quando se confessa, diz-se amné-

sico, incapaz; vêm os peritos mentais, etc e dão-

no como irresponsável.

E queria Você que tudo isto se fizesse aonde?

Vereador

Naquele tempo era-se obrigado a ser voluntá-

rio. Foi assim que HPM, médico de aldeia com

filhos para criar foi obrigado a aceitar o cargo

gracioso de vereador da Câmara Municipal de

Tomar. Ao tempo era seu presidente um capitão

ambicioso que, mais tarde, chegou a general e a

Ministro do Interior. Não se davam muito bem,

o capitão não tolerava que se desse prioridade às

estradas e à água potável nas freguesias em vez

das obras da cidade.

Henrique

Um discurso de boas-vindas

Um discurso de Boas-Vindas que o vereador

HPM fez:

«Nobres visitantes! Esta vossa casa é a me-

lhor sala de visitas da cidade, descansai portanto.

Se Sua Ex.ª o Sr. Presidente da Câmara aqui pu-

desse estar, como era seu manifesto desejo, fi-

caríeis mais bem impressionados com a sua tra-
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dução do que vai na alma de todo o tomarense

que se preza, mas, infelizmente para vós, coube

a mim, o seu mais modesto colaborador na admi-

nistração do município, a vez de, em seu nome,

lhes apresentar os cumprimentos mais efusivos

de Boas-Vindas. Foi ainda há pouco tempo que

recebi esta honrosa incumbência e fiquei assim

como que esquecido de tudo o que um homem

deve lembrar-se quando arvora em orador, fiquei

estupefacto...»

dos arquivos
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Pantaleão e o Presidente Carmona

☆ O “Pantaleão” casou com a filha dum juiz,

primo do Presidente Carmona. O juiz nunca deu

grande importância ao facto; a sogra do “Panta-

leão” tinha esse parentesco sempre presente. As-

sim quando havia eleições para a Presidência da

República, a dita sogra insistia para que o “Pan-

taleão” não só como vereador da Câmara Mu-

nicipal de Tomar mas sobretudo como “primo”

fizesse a apologia do Presidente Carmona. Ora

o “Pantaleão” era um feijão-frade na política*:

apelava sempre às boas maneiras. Tinha vivido a

transição Monarquia/República e os tempos atri-

bulados desta pelo que era avesso a mais mudan-

ças... mas daí a fazer propaganda eleitoral ia uma

grande distância!

Uma vez teve que prometer à sogra que a can-

didatura do Presidente Carmona iria ser defen-

dida por um familiar... o “Pantaleão” conven-

ceu o filho - então na Escola Primária - para fa-

zer uma redacção enaltecendo o Presidente Car-

mona. Sobe o miúdo ao palanque com a extensa

redacção na mão e era tanta a tremedeira que o

papel lhe saltou da mão e o discurso foi encurtado

para satisfação da assistência. Não sei se por isso

o homem foi re-eleito e a sogra ficou satisfeita.

(O facto do outro candidato - General Norton de

Matos - ter desistido também deve ter ajudado...)

Augusto
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☆ Sempre me perguntei como era possível

ter sido feijão-frade (ter duas caras) alguém que

sempre seguia escrupulosamente os seus princí-

pio. Só agora dei conta que não era a crença que o

movia, os seus princípios eram imperativos éticos

que se traduziam em atitudes cívicas. Os parti-

dos seriam instrumentos a usar de acordo com as

circunstâncias - bisturi para cortar, a pinça para

actos delicados, o antibiótico específico e, mui-

tas vezes, a expectativa armada... Primum non

nocere, não tornar a cura mais penosa que a do-

ença.

Henrique

☆ Na aldeia vizinha, Chão de Maçãs, havia

um ferrador, que por acaso, descobrira um trata-

mento para a ciática. (ver acima) A Ordem dos

Médicos não gostava do que ouvia e pediu ao Dr.

Mota para se informar e tentar acabar com essa

chamada concorrência desleal. Claro que o Dr.

Mota sabia do assunto mas não queria interferir

pois os que sofriam da ciática o consideravam um

salvador. O tal ferrador até vinha ao consultório

dele pela calada da noite, aproveitando comboios

de feição. O nosso médico lá ia empatando a Or-

dem dos Médicos conforme podia... Não é que

o Presidente Carmona - que sofria de ciática -

lhe pede para marcar uma consulta para o mila-

greiro ferrador! A morte do Presidente Carmona

salvou-o desse embaraço... mas criou-lhe outro.

Augusto
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☆ O Presidente Carmona morre e a sogra do

“Pantaleão” diz-lhe:

- Henrique, quero que vá representar a família ao

funeral”.

- O Mãezinha, talvez seja melhor pedir ao seu

filho, que tem o nome de família...

- Lá está o Henrique a desconversar. O meu filho

está em Bragança, nunca chegaria a tempo. Diga

às autoridades que vai da minha parte.

O “Pantaleão” era valente mas não tanto; foi

até Lisboa e tentou ir ao velório. Claro que a

Guarda Militar lhe barrou a passagem. Ficou a

ponderar como poderia voltar a casa e encarar a

sogra de mãos a abanar. Observou que muitas

individualidades mostravam identificações e que

a Guarda abria alas... Comprou um maço de ta-

baco Aviz - vantagens de ser fumador - recortou

a cruz de Aviz, pô-la na carteira e apresentou-se

à Guarda que abriu alas para deixar passar o legí-

timo representante da família - Sogra dixit!

Augusto

181



Café terapêutico

Um dia, parou o carro em local proibido, à

frente dum café, em Tomar. A um polícia, que o

conhecia e lho fez notar, explicou ir tratar um do-

ente. Tomado o café, ia a entrar no carro quando

o polícia lhe perguntou, melindrado:

- Com que então, ia tratar um doente...?

- Ia, o doente era eu, que precisava dum café...

Henrique

Humoris causa

O Miguel atribui-lhe o grau de doutor “humo-

ris causa”; Elysio de Moura ficaria encantado.

Capela de Ajudá

O pai, um cristão que não seguia a liturgia (não

ia à missa, não se confessava nem comungava ...),

foi-se convertendo; mandou construir uma capela

na aldeia, a expensas suas.

Foi uma promessa quando os filhos foram ou
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estavam para ir para a guerra de África. Dedicou-

a a S. João Batista de Ajudá, o forte português

fundado em 1721 para apoio à feitoria e que o

Benim (ex-Daomé), recém independente, recla-

mou (Agosto de 1961).

Henrique

Os escravos libertos no século XIX, retornados

do Brasil, eram chamados de agudás no Benim.

Em 1812, um tal Félix de Souza emigrou (ou

retornou?) de S. Salvador da Baía para Ajudá

(Ouidah) e ali se tornou amigo do rei, (o Xaxá do

reino de Daomé) o que lhe permitiu um rendoso

negócio de escravos, apesar de já então proibido.

Deixou 50 filhos pelo que os Souzas (Suzas) são

ainda hoje tão poderosos na zona.

O mapa da Costa da Mina (ou Costa dos Es-

cravos), editado pelo Parlamento Britânico, des-

crevia a região de Ajudá com os seguintes dize-

res «The Portuguese factory of the noctorious de

Souza».

Ver Notícia no Público de 19 de Dezembro de

2016 «Lugares onde Portugal foi buscar escra-

vos».
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Suplico Tinto

O pai insurgia-se contra o Movimento Nacio-

nal Feminino (MNF) por mandar tabaco para os

soldados nas colónias; que antes enviassem vi-

nho... porque «Beber vinho é dar de comer a

um milhão de portugueses». Foi aí que o Miguel

mudou o nome da dirigente do MNF, de Supico

Pinto passou a Suplico Tinto.

Luís

Uma villa romana

Notícia de «O Século» de 28/07/1959: Dois es-

tudantes descobriram (puseram à mostra) 4m2 de

um mosaico romano localizado em S. Silvestre.

Um deles era o Zé António.

Mosaicos romanos em S. Silvestre

Alertado, o pai publicou a notícia e chamou

Bairrão Oleiro que escreveu sobre ele um estudo:
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«Achados Arqueológicos em S. Silvestre da Be-

selga (Porto da Lage, Tomar)».

«Eu [Bairrão Oleiro] visitei o local por encargo

da JNE.(...) Ao Sr. Dr. H.P.M. agradeço a forma

cativante como me recebeu e acompanhou.»

Apoiou e incentivou jovens; noticiou o achado

e recorreu a um especialista.

Óscar

O sogro era primo do Abade de Baçal.

Henrique

O grémio

O pai era o habitual Presidente da Assembleia-

Geral do Grémio (a associação recreativa) de

Porto da Lage; as direcções mudavam mas ele

continuava. Em tempos tinha sido o encenador

de muitas récitas com ensaios à noite; era o bichi-

nho do Grupo Dramático Académico. Um dia,

um primo desempregado regressou à aldeia. Re-

solveu candidatar-se à Direcção do Grémio e para

isso prometeu mundos e fundos: equipamento de

futebol do seu antigo Colégio da Bairrada aos

“Vampiros de Porto da Lage”, votos aos de me-

nor idade, cargos de vigilantes a todos os que

apareciam, mesmo assim os adultos que o conhe-

ciam não se mostravam dispostos a dar-lhe um

lugar na Direcção.

Ele teria suspeitado que o primo doutor inqui-

nara a colectividade e daí, em plena assembleia-

geral, disse cobras e lagartos do Presidente da

Assembleia Geral, que nada fazia, raramente ia
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ao Grémio, começava a ensaiar as peças de Te-

atro e as abandonava, tudo isso com um veneno

que nos obrigava a saltar da cadeira para o agre-

dir. Valeu a calma do pai para evitar desacatos. O

Augusto Sousa (“Órfão”) fez um discurso - curto

mas eloquente, vibrante, a defender o Dr. Motta,

a quem a aldeia muito deve...

Por fim falou o pai, concordando com o primo.

Ele falava assim pois se sentia magoado com a

quase indiferença de alguns sócios pelo Grémio.

Isto traduzia o imenso amor que ele lhe tinha e

que, agora, estando livre, fazia muito bem em de-

fender o Grémio de pessoas que só eram sócios

de vez em quando, como ele próprio.

Punha o lugar à disposição, mas antes propu-

nha que a direcção cessante descerrasse uma foto
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do candidato, como portolagense ilustre e sócio

de eleição, tendo chegado há pouco tinha-se de-

dicado a tempo inteiro a dinamizar o Grémio,

mais que compensando assim um desinteresse de

quase uma vida, pois estivera ausente, forçado

pelas circunstâncias...

Augusto
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A Colónia Balnear do Dr. Motta

O Dr. Motta fazia a selecção - na sua zona - da

miudagem que ia para Colónia Balnear Infantil

de “O Século”, do Dr. João Pereira da Rosa. Daí,

talvez lhe viesse o desejo de cá fazer algo seme-

lhante. Assim aproveitou a existência do açude

que desviava as águas da ribeira para o Moinho

Mendes Godinho e, a jusante deste açude, fez ou-

tro mais pequeno - o suficiente para armazenar

água para uma piscina fluvial que desse para a

miudagem local, aprender a nadar e até a remar.

Para isso o Sr. Joaquim Tomás fez um barco.

Toda a miudagem tentou nadar e remar sem sus-

tos de maior.

Augusto
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Não é bem uma biografia

Penso que esta não é bem uma biografia mas

uma bela colecção de histórias sobre o Pantaleão.

Ternas, muito engraçadas (até às gargalhadas, às

vezes), contadas por quem gostava e o admirava

muito. Por quem tem saudades dele e daqueles

tempos; muito tempos imaginados.

O nosso pai também tinha os seus defeitos, fal-

tas, ausências, pequenas manias, caturrices mas

no balanço, do deve e do haver, foi indiscutivel-

mente um grande homem. Óscar

Dizia alguém que o admirava muito - como

pessoa e como médico – que nunca o ouvira dizer

mal de ninguém. Isabel
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BIZARRIAS, ENGENHOCAS E

CATURRICES DE HPM

Até cortar os defeitos pode ser perigoso -

nunca se sabe qual o defeito que sustenta nosso

edifício inteiro...

Clarice Lispector

A formiga

As primeiras recordações que tenho do pai:

À mesa, que então era na saleta, uma formiga

passeava na toalha branca; ele pegou-lhe com

o cuidado dos seus dedo grossos e poisou-a no

chão. Nada disse e eu também não, mas lembro-

me bem. Também à mesa, depois do jantar, pe-

gou numa laranja e descascou-a de forma a for-

mar uns óculos com a casca que me (nos, Au-

gusto?) colocou - tudo sem dizer nada, ante o

meu (nosso?) mudo encanto.

Henrique

Fazia sempre isso, para ensinar cada um dos

filhos, creio.

Augusto
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Sotaque

Enquanto éramos miúdos, o pai gostava que

nos déssemos com os miúdos da aldeia - nem ha-

via alternativa - mas preferia que fosse no nosso

pátio. Julgo que tinha receio que adquiríssemos

maus hábitos, onde se incluía o sotaque da al-

deia que, ao contrário do humor, era feio. Devia

lembrar-se do que lhe teria custado - pobre e al-

deão - inserir-se na sociedade a que aspirava e

que rejeita emergentes.

Antes de ser Pantaleão, interpretou - sem o sa-

ber - a versão que Bernard Shaw criou de Pigma-

leão, justamente em 1913. A peça conta a histó-

ria de Eliza Doolittle, uma mendiga que vende

flores pelas ruas escuras de Londres e que co-

nhece um culto professor de fonética Henry Hig-

gins. Quando ouve o horrível sotaque de Eliza,

decide ensiná-la a falar como uma dama da alta

sociedade.

O importante

Também tinha muito receio que nos perdêsse-

mos ou que ficássemos vaidosos com a nossa po-

sição social (que não financeira) ou académica;

ou que nos metêssemos por maus caminhos - que

incluía o jogo e a política.

Quando me formei, e com boa nota, ficou

satisfeito - não era surpresa; manifestou-o mas

recordou-me que médico qualquer um podia ser

- o que importava era ser bom médico.
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O jogo

Quanto ao jogo era inflexível (refiro-me ao

jogo de azar ou a dinheiro), cartas eram proibi-

das lá em casa. No fim da vida, o pai dele teria

pedido aos filhos que jurassem nunca jogar a di-

nheiro; eu só soube disso muito mais tarde. Ficá-

vamos confusos quando víamos a tia Isabel, para

nós um modelo de senhora tolerante, a jogar às

cartas todas as noites; é claro que era a canasta e,

obviamente, não era a dinheiro, assunto que era

de muito mau gosto falar à mesa. Era à mesa e ao

jogo que se a via a educação duma pessoa.

Henrique

Soledade

O pai tratou os irmãos, nomeadamente a nossa

vizinha e tia Soledade. Quando ela faleceu, os

filhos, agradecidos, ofereceram-lhe uma televi-

são ou um frigorífico, à escolha. Recusou am-

bos! Que não tinha feito mais que a sua obri-

gação; que, se era mãe deles, primeiro era/tinha

sido irmã dele!

Luís
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A lata de gasolina

O pai nunca atestava o depósito do carro; era

lógico - adiava-se a despesa e reduzia-se o con-

sumo aliviando o peso do carro. O que eu

não percebia era a razão de trazer sempre uma

lata com 5 litros de gasolina no porta-bagagem;

quando faltava a gasolina - naquelas estradas não

havia bombas de gasolina, só em Tomar - recorria

aos 5l da lata. Então porque diabo não metia es-

ses 5l no depósito? Não me lembro de ter ouvido

a resposta, que ele preferia que nós descobrísse-

mos (adivinhássemos?); preferia a aprendizagem

activa à aula.

Suspeito que um dia (ou noite) terá ficado sem

gasolina e teve que pedir emprestada uma lata

para ir buscá-la; aquela seria para socorrer al-

guém a quem acontecesse o mesmo.

Henrique
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Engenhocas

Quando o telefone chegou a Porto da Lage já

o consultório existia há muito. Com o consultó-

rio no r/c e a residência no primeiro andar, não

era fácil escolher o local para o telefone fixo. O

pai congeminou a solução que o Óscar descreve

- um mini-elevador de pulsão manual. O tele-

fone estaria no consultório durante o dia e seria

empurrado para cima (atravessando o soalho) à

tardinha, para as chamadas nocturnas.

O consultório, no rés-do-chão da casa, dava

para um discreto passadiço da casa da tia Sole-

dade. A janela da cozinha, no primeiro andar,

também para lá dava; dali pendia um balde de

zinco suspenso por uma fina corrente de ferro.

Elevador do telefone: de dia no consultório; de noite no
quarto.
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Chloc-chloc, era o barulho quando agitado con-

tra a corrente. E a criada logo atendia e içava os

figos que a tia Soledade oferecia. Chloc-chloc.

E a criada logo içava o balde com as agulhas e

os ferros de cirurgia para ferver. Depois a cri-

ada deixava-os à porta do consultório, em cima

da banqueta, junto ao elevador do telefone.

E o aquecedor-fogão a serradura, um cilindro

estreito e alto, cheio de serradura compactada. O

buraco no centro servia de respiradouro, zona de

combustão e de chaminé. Queimava lentamente

durante toda a manhã e aquecia - pouco - o es-

treito corredor e a sala de espera contígua.
Fogão-aquecedor a serradura. A serradura, proveniente da
serração vizinha, era aproveitada como combustível.
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Toda a mobília do consultório – em tubo metá-

lico e madeira – foi feita na aldeia sob indicações

de HPM, inspirado na escola Bauhaus que desco-

nhecia. A madeira, de nogueira bem seca, veio de

Bragança, mandada cortar pelo sogro, José Hyp-

polito de Morais Carmona[9], muitos anos antes.

[9]O Luís descobriu agora que nosso avô José Hyppolito de Morais
Carmona foi violinista na Tuna Académica da U.C. em 1900.
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Engenhoso, era outra faceta do nosso pai. O

balde, o elevador do telefone, a banqueta, a fogão

de serradura que aquecia dois compartimentos e

a bailarina num local implausível. Engenhocas,

dizíamos nós. Geringonças diríamos agora. Mas

tudo funcionava, a seu modo. Gosto de imaginá-

lo a imaginar o balde a elevar o telefone. E a

apresentar a ideia à nossa mãe, como alternativa

ao elevador de madeira. - O telefone num balde,

que horror. Vale (vá lá) o elevador, um mal me-

nor. Mas um mal.

E assim o pai levava avante o seu elevador,

contornando o obstáculo da nossa mãe. Vencida,

mas não convencida. Era decidido?

Custava-lhe, demorava a tomar uma decisão.

Mas depois cumpria-a sempre.

Obstinado?

Era persistente, perseverante, teimoso.

Uma rasoura?

Não, contornava os obstáculos, como atrás.

Mas levava sempre a sua avante. As suas enge-

nhocas, ideias, projectos, ideais. Só, sempre so-

zinho.

Óscar
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O berçauto

Tratava-se dum aro metálico rectangular com

dois ganchos laterais que o prendiam firmemente

às costas do banco da frente; dois cordões pen-

dentes do tejadilho suportavam o lado oposto do

rectângulo.

O predecessor do “ovo”: o berço para automóvel.

Uma bolsa de rede presa ao aro servia de apoio

ao colchão; o aro era forrado de cetim. O bebé

ia ali deitado dando espaço a joelhos/pernas dos

ocupantes do banco traseiro.

Augusto

Embora inventor, era avesso a novidades de

que não visse utilidade. Ficou encantado com os

painéis solares. Antes de haver água corrente, o

depósito de água de nossa casa estava no telhado,

com esse objectivo.

Henrique
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Odisseia

Nunca vi o pai ler um livro, salvo de Medi-

cina. Nem revistas, só jornais. Pensava, falava

e escrevia muito bem, com graça e com ironia

“portolagense” de que não sei se seria causa ou

requintada consequência. Não lia o que outros

escreviam, relatando e comentando uma experi-

ência; não tinha tempo nem sentiria necessidade

disso. Via, observava, reflectia e comentava a sua

realidade concreta que ele, como médico, conhe-

cia como ninguém.

L’analyse concrète d’une situation concrète, la

substance même, l’âme vivante du marxisme .

(Em francês cantava Colette Magny)

E que, muitas vezes, ultrapassava a ficção. Tal-

vez por isso não lesse ficção; preferia o realismo

dos contos que não leu nem escreveu mas con-

tava de tal maneira que se tornavam mágicos.[10]

Como uma Nau Catrineta onde os heróis fossem

gente comum, sofredora, nem sempre vitoriosa,

de que só restaram alguns nomes - Mimi, Leo-

poldina, Franco. Salvou-se esta Odisseia porque

a mulher Maria José (Penélope Homero) a escre-

veu no intervalo dos seus tapetes de Arraiolos.

Morreu em Coimbra, a sua Ítaca.

Henrique

[10]Em vez de “engolir sapos vivos” dizia “engolir marmelos verdes”.
Experimentem!
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NO COLÉGIO NUN’ÁLVARES

Como médico

Já com os meus 15-16 anos, estive internado

durante alguns dias na enfermaria do colégio de

Tomar.[11] O Dr. Henrique Mota, com os seus

modos afáveis e carinhosos com os alunos doen-

tes (sendo uma pessoa dinâmica, parecia nunca

ter pressa), muito minucioso, impressionou-me

vivamente — parecia tornar tudo simples e

exacto. Desde então, desejei vivamente ser mé-

dico.

Marcou-me sem o saber. Disse-lho quando eu

era Interno; voltei a dizer-lho anos mais tarde,

[11]Colégio Nun’Álvares (C.N.A.) em Tomar.

num Congresso. Ouviu sempre com prazer mas

numa atitude de grande simplicidade, como era

seu modo de ser.

J. Simões Fernandes, cardiologista em V. F. de Xira

Como professor
Estaremos por 1955, o início do meu ciclo li-

ceal. Vários professores, um colégio com nor-

mas diferentes, um bibe que víamos como uma

promoção. Professores havia muitos ... e de al-

guns recordo muito bons momentos. Foi o caso

do professor de Ciências Naturais; figura alta, ca-

rinhoso, muito bom comunicador e alguns defei-

tos... por onde vou começar, deixando o melhor

para o fim.

O nosso professor de Ciências Naturais era o
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Dr. Mota, médico do colégio, o que não o im-

pedia de se ausentar de vez em quando, que os

doentes da sua aldeia estavam sempre em pri-

meiro lugar. Resultado: um “ponto” (que agora

se chama teste) sem contar. E o pior era que

quem corrigia os ditos pontos eram os filhos mais

velhos que eram implacáveis e nada “carinhosos”

como o pai.

Vamos agora às boas recordações; a disciplina

de Ciências Naturais era muito abrangente; ia

desde os estados da matéria - o pastoso foi o que

detestei - até outras matérias das quais me re-

cordo com sinceras saudades. Um dia o Dr. Mota

chegou e disse: «Hoje vamos estudar os eclipses

e para isso preciso de duas equipas.». A sala pa-

recia feita de propósito; do tecto pendiam duas

lâmpadas que nunca tinham pensado ir ser o Sol

e a Lua. A Terra era uma linda laranja, certa-

mente trazida do seu quintal. As carteiras repre-

sentavam os montes. Nós éramos como que ma-

rionettes que íamos rodando a laranja-Terra (por

vezes por cimo das carteiras) para ver as sombras

que cada astro fazia nos outros. Coisa “doida”?

Talvez não! Assim nunca mais esquecemos e se,

a seguir, houvesse um “ponto”-surpresa ninguém

se afogaria no estado pastoso... e possivelmente

os “filhos avaliadores” perceberiam a diferença...

Mais tarde, o filme “O clube dos poetas mortos”

de 1989, assemelhou-se. Final da história: al-

guns anos depois, este delicioso professor foi um

delicioso sogro... Coisas da vida.

Carolina
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Uns dias em Porto da Lage

Fomos passar uns dias em Porto da Lage. Ali a

Conceição soube o que era não ter luz eléctrica e

ter de andar sempre com o candeeiro à frente. O

pai deu-nos uma molhada de pontos de Ciências;

explicou que não tinha tempo de os corrigir e por-

tanto pedia-nos que o fizéssemos. E a brincar fo-

mos recordando matéria, trocávamos ideias, dis-

cutíamos e, na dúvida, consultávamos o manual.

Isabel

Médico e professor do colégio

Como médico e professor do colégio (CNA),

ia e vinha todos os dias a Tomar e dava boleia a

quem precisasse. O carro era o pequeno Aus-

tin de 2 lugares, já bem gasto. Um aluno de

Porto Mendo costumava pedir boleia aos fins-de-

semana; para o deixar em casa tinha que fazer

um pequeno desvio mas uma íngreme subida. O

carro dava conta disso e o aluno, já espigadote e

pouco delicado, insistia que o pai teria que trocar

o carro por um mais potente; o pai ouvia e calava.

Tantas vezes o fez que, numa vinda para férias, o

pai deixou-o ao fundo da ladeira, com as malas,

alegando que era peso demais para a potência do

carro...

Henrique
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Como animador

Tanto ele como o Director do Colégio em To-

mar (CNA) tinham sido estudantes em Coim-

bra; e estudantes praxistas - Raul Lopes inte-

grava a célebre trupe do Quitério (advogado e

também professor do CNA). Daí que o novo edi-

fício do CNA tivesse uma torre com um sino; se

em Coimbra era “a Cabra”, o do CNA, mais pe-

queno, seria a “cabrita” para cuja inauguração se

fez uma grande festa com um cortejo, uma mini-

atura das latadas de Coimbra. Claro está que foi

ele o realizador e o argumentista dela.

Henrique

Um dia, o Dr. HPM, chamou-me a um gabi-

nete do Colégio novo, com ares de mistério. Veio

a seguir o (Octávio) Chau. Então foi decifrado o

mistério da convocatória: ele sabia que nós dois

dirigíamos dois jornalinhos feitos a copiógrafo,

eu «O Folha de Couve» e o Octávio o «Capas

Negras». Perguntou se não queríamos unir esfor-

ços e fazer um jornal comum, a sério, impresso

e tudo. Claro que nós quisemos. E aí nos dei-

támos à tarefa de escrever textos (prosa e verso),
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arranjar anunciantes que pagassem a impressão,

arrumar tudo, ir à tipografia (a velha e já defunta

Havaneza) rever as provas...

O Pantaleão vigiava tudo discretamente, com o

ar de que nós é que mandávamos. Assim surgiu

o «Anuário», pela primeira vez, em 1954. Ob-

viamente, no cabeçalho figuravam como directo-

res as personalidades distintas de Appio Sotto-

mayor e Octávio Chau. Mas o diabo é que era

preciso um editor responsável e nenhum de nós

tinha idade para isso. Então o Dr. Mota não he-

sitou em juntar-se aos cachopos e foi ele o editor

do jornalinho. Foi a minha primeira experiência

em jornais já um tanto a sério, impressos e tudo!

Pergunto-me: se o João Granada (no «Folha

de Couve»), o Pantaleão e o Nini Ferreira não

me tivessem empurrado para a escrevinhação em

jornais, que teria eu sido? Sabe-se lá...

Áppio Sottomayor

Jornalista de A Capital e olissipólogo distinto.

204



Incêndio na fábrica de álcool

Noite calma de aldeia. Silêncio completo que-

brado agora e logo pelo ladrar de algum cão. De

vez em quando a estridência de um apito de com-

boio; e sempre monótono e constante o ruído

da Fábrica que já ninguém sente de acostuma-

dos que os ouvidos estão. De súbito um barulho

seco, fragoroso, arrepiante, brutal. Na penum-

bra intelectual do despertar que se suporia ser?

Um trovão monstro? O estourar de milhões de

sacos de papel?... Outro estrondo mais horrível

ainda por ser já conscientemente ouvido e o luar

que, branco e indiferente, iluminava a aldeia, foi

escondido, ofuscado por iluminação feérica, des-

lumbrante, rubra, quente, mortal. Uma colcha de

luz desprendia-se da fábrica e ia fixar-se nos pre-

gos doirados que prendem o imenso dossel ce-

leste. Milhares de litros de álcool, rebentados

os depósitos que os tinham contido, ardiam livre-

mente. No meio desse ..., desse inferno, desse in-

ferno vermelho, três vidas humanas, três homens

válidos e saudáveis se debatiam. Um, mais fe-

liz, teria sido apanhado ainda adormecido e sufo-

cado, arremessado, envolvido e calcinado quase

sem consciência. Outro que, apercebendo-se de

qualquer coisa de catastrófico, se precipitara para

a casa da máquinas na ânsia de salvar, tentando

- pigmeu contra forças brutais - travar o desas-

tre, foi envolvido pelas labaredas desencadeadas

e transformado em archote vivo. Esse deixou

escrita a história da dor nas marcas de sangue
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encontradas em volta de uma torneira que ele,

já cego, às apalpadelas procurara para apagar as

chamas que o matavam. Ainda viveu horas nesse

martírio lúcido até ao fim, sentindo sempre as do-

res atrozes que nem supor podemos. E que te-

ria sido, se ao fugir ele tem encontrado no seu

caminho (caminho procurado ao acaso) o depó-

sito subterrâneo da aguardente, e se o lume que

o consumia se tem pegado a esse lago inflamá-

vel?... O terceiro, que há mais de 30 anos luta

ao lado dos patrões, humilde e fiel pelo desen-

volvimento da fábrica que viu “nascer”, de man-

gueira em punho (uma pequena mangueira de la-

var cascos e bidons), de pé, indiferente à morte

que o rodeia, ao perigo iminente de ser esquarte-

jado por uma nova explosão, luta contra o fogo

e só já depois da chegada dos bombeiros conse-

guem à força tirá-lo do seu posto (cabeça, rosto

e mãos em carne viva). Numa casa contígua uma

família, pai, mãe, filho e filha conseguem, por

um milagre de sangue frio que nem eles próprios

explicam, salvar-se sem um ferimento. Momen-

tos após o telhado ruía e nos escombros ficaram

carbonizadas as suas mobílias, as suas roupas, as

suas economias, o seu ouro, tudo.

Quais as causas da tragédia? Mistério. Sabe-

se apenas que ficaram três órfãs, uma de poucos

meses, e uma viúva de pouco mais de 30 anos.[12]

Panta Leão in jornal “Cidade de Tomar”, 29 de Maio de

1948.

[12]O incêndio na Fábrica de Álcool de Porto da Lage aconteceu no
dia 14 de Maio de 1948 (uma sexta-feira). A Declaração de Indepen-
dência do Estado de Israel foi assinada nesse dia.
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O Século, 10 de Janeiro de 1947, pág. 1. HPM era correspondente de «O SÉCULO»
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Dois tostões
O José Graça era meu avô. Falei com a minha

mãe, que me confirmou a história. A tal senhora

de Lisboa terá dado a casa ao meu avô e foi pela

necessidade de pôr um valor na escritura que se

chegou aos dois tostões. Se o meu avô o gastaria

em tremoços, não sei, mas eu adoro tremoços.

Há uma outra história do meu avô que aconte-

ceu com a ajuda do nosso querido repórter. Conta

a minha mãe que a sua avó era parteira, a avó São,

e muito amiga do senhor doutor. Então, foi tirada

uma fotografia dos meus avós com os 10 filhos

e enviada a Salazar, que mandou 40 contos. Fo-

ram feitas obras na dita casa, um quarto para as

raparigas e outro para os rapazes.
Ana Mota

Foi notícia de primeira página

O adulto lê as notícias principais. A criança lê

o outro conto, o daquele Natal em que os dois ir-

mãos de Lisboa estiveram no Paço da Comenda

e, cito, «Então, é tua a casa. Dá cá o meio tos-

tão de sinal e entregarás o resto quando se fizer a

escritura.» que dispensa comentários.

Óscar
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Assento de baptismo de HPM.

Henrique Pereira da Motta nasceu em Porto da

Lage, no dia 14 de Janeiro de 1905 e faleceu em

Coimbra, no dia 28 de Novembro de 1980.
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Outros testemunhos

Não me ficaria bem se não aproveitasse a opor-

tunidade e “a talhe de foice” dedicasse à memória

do seu pai, algumas merecidas e muito sinceras

palavras: Ele foi, sem dúvida alguma, um mé-

dico exemplar. Terá tido, como todos os mortais,

os seus pequenos defeitos. Quem os não tem?

Todavia, a forma como exercia a sua huma-

nitária profissão, dignifica qualquer ser humano.

Qualquer HOMEM. Certamente tem conheci-

mento de que o seu pai, não raras vezes mas com

certa frequência, em lugar de cobrar honorários

pelas consultas que fazia em casa dos seus humil-

des e pobres doentes, secretamente, lhes deixava

uma nota debaixo da almofada. Não sei se de 20

ou de 50 escudos. Menos de 20, de certeza que

não era, pois ao tempo a nota mínima circulante

era de vinte escudos. Ou seja, dava aos seus do-

entes mais pobres o equivalente ao salário diário

de um trabalhador rural.

Serão precisas mais palavras para enaltecer o

carácter de alguém que proceda como o seu pai

exemplarmente então fazia? Creio que não. Ai

se os médicos actuais assim agissem!...

Conheci o Sr. seu pai, por quem, desde muito

novo, fiquei a nutrir o maior respeito. Lembro-

me perfeitamente dele, quando ia à minha terra

no seu carrito (não me lembro da marca, mas

creio que tinha apenas dois lugares, a que nós cri-

anças desse tempo chamávamos “a caixa de fós-

foros do Dr. da estação”. Termos de crianças,
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pois a nós parecia-nos um automóvel anormal-

mente pequeno! Se o seu pai não fosse, como

demonstrava, uma pessoa generosa, certamente

que o dinheiro (que ele não só deixava de cobrar

e pelo contrário, dignamente dava aos mais po-

bres), lhe bastaria para comprar um veículo auto-

móvel muito melhor que a tal “caixa de fósforos”

em que se deslocava. Mais: o seu pai, contraria-

mente àquilo que é o “pão nosso de cada dia”,

não hesitava em se deslocar a casa de quem o

chamava para ser atendido. Qualquer que fosse a

hora da noite! Chovesse, fizesse vento ou caísse

geada, lá ia ele... e tinha sempre uma palavra

amiga. Todas a pessoas da minha terra, desse

tempo, recordam e confirmam o que aqui, com

todo o prazer, afirmo. Tenho familiares em As-

sentis com os quais, não há ainda muito tempo,

falei sobre estes nobres exemplos do seu pai.

Pode crer, meu caro amigo, que pode e deve

orgulhar-se do seu progenitor. Apenas para fina-

lizar, foi ele que me extraiu uma espinha de peixe

atravessada na garganta, teria eu os meus onze

anos. De Assentis, em cima de uma burrita que a

minha vizinha, para o efeito, emprestou à minha

mãe e que ela guiava, lá fui eu levado ao seu con-

sultório em Porto da Lage. Para lá ia aflito e de

lá saí tratado e feliz da vida. E a minha mãe não

menos contente. Imagine-se! Recordo, como se

fosse hoje.

Abílio Conde Vieira
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João Semana de Egas Moniz

Egas Moniz, no seu livro notável «Júlio Dinis

e a sua obra», identificou em Ovar as gentes e os

lugares que terão servido de inspiração para «As

Pupilas do Senhor Reitor». (...) «o João Semana

das Pupilas é o retrato fiel do cirurgião João José

da Silveira, (...) «um clínico dedicado aos seus

doentes como mais se não podia ser. Fosse a que

hora fosse, em noite tempestuosa de inverno, ou à

hora dos frugais repastos, estava sempre pronto a

interromper o sono reparador ou a refeição prin-

cipiada para acudir às chamadas dos doentes.».

João Semana reúne as virtudes da generosi-

dade, altruísmo, beneficência e sentido de humor,

essenciais na relação médico-doente ao longo da

história da humanidade.

Jorge Cruz, Acta Médica Portuguesa, 2014; 27:148-150.
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