
 Eu era uma menina e morava numa terra pequenina. Um dia a mãe abraçou-me e foi 

para a Alemanha com o pai. Na altura a Alemanha era muito longe a ver pelo tempo que 

as cartas demoravam a chegar. 

Fiquei com a mana ao cuidado dos avós que tinham vindo da América. A avó sentava-

se comigo na manta de trapos, debaixo da macieira grande da quinta, junto ao regato de 

água límpida, que nunca secava e contava-me histórias.  

Eu desconfiava que a América era pequenina, que cabia toda na nossa quinta a fazer 

fronteira no lenteiro onde as vacas pastavam, junto do carvalho em que as rolas, de asas 

de vento, vinham pousar nas primeiras madrugadas de primavera… 

Talvez o contacto com a natureza e as histórias da avó me ditassem o traço da escrita:  

simples e bucólica, bucólica e simples, que se enfeita de afetos e canta o amor. 

O amor,  

Sempre o amor, essa palavra de luxo, em mim suprema eleição! 

Aberta esta janela da minha infância que deixa a descoberto um pouco do que sou, 

permitam-me que a todos cumprimente de forma informal, até porque a emoção desta 

tarde, me dá, só por si, essa liberdade e esse direito. 

Olá minhas queridas e meus queridos, que feliz fico por estarem aqui! 

E porque o momento assim o exige, sem delongas, quero deixar um grande bem-haja a 

todos que quiseram juntar-se nesta singela e tão bela homenagem, àquela figura que até 

o Senhor Deus quis escolher para ser sua mãe: a mulher! Homenagem esta, promovida, 

como sabem, pela Junta de Freguesia da Guarda! 

E dourada, entre os demais, por um poema musicado por Matilde Freiria, uma jovem, 

orgulho da nossa cidade, a estudar Música em Londres. 

De resto, um agradecimento, sem fim, à minha querida amiga Dr.ª Patrícia Vilela, 

fotógrafa de excelência, a quem agradeço de coração, por me ter chamado a este 

belíssimo projeto, transformado no livro: Ser Mulher II, e que por motivos, fortes, de 

ordem pessoal, regista aqui a sua ausência, enviando a todos um fortíssimo abraço. 

Ao meu querido colega nas lides da educação, mas há muito um político de excelência, 

a quem muito admiro pela sua honestidade, empenho, entrega e dedicação à causa, o Sr. 

Presidente de Junta de Freguesia: Dr. João Prata, que valorizou esta obra, tornando-a, 

assim, num tributo à Mulher da cidade da Guarda. Momento que a todos honra e 

engrandece! 

Aqui fica também o meu agradecimento e reconhecimento extensivo a toda a sua 

equipa, vigilante e rigorosamente consciente do seu dever. Sou grata! 

Estendo as minhas palavras à Dr.ª Cidália Valbom, representante da Assembleia 

Municipal da Guarda, congratulando-me com a sua presença neste momento de 

importância tamanha para a Mulher desta cidade – Afoita como o granito duro da 

Serrania, sublime como os raios de sol que afagam a terra em cada despertar! 

Muito obrigada. 

E naturalmente, como não poderia deixar de ser, o meu especial e profundo 

agradecimento ao meu querido e estimado Diretor, Diretor do Agrupamento de Escolas 

de Celorico da Beira: Dr. Manuel Portugal, a quem muito prezo, pela sua postura na 

vida quotidiana: quer na escola, na sociedade ou na família.  



Um verdadeiro exemplo como pessoa e profissional, e que se dignou juntar-se a nós a 

fim de partilhar o que a sua sensibilidade e o seu vasto saber lhe ditam, no que respeita a 

“Mulher Mãe, Mulher Maria, Mulher Poesia”. 

Bem-haja, pois, pela sua distinta presença. 

Formulo ainda as minhas observâncias às representantes da Cáritas Diocesana da 

Guarda, recordando caminhos transcendentes da minha marcha, seguidos quantas vezes 

ao lado da tão nobre e saudosa Lurdinhas, que ninguém, jamais esquece, pela sua 

candura e capacidade de acolhimento -, até nos deixar em legado a Casa Nascer.  

Certamente, neste momento, canta com os anjos ao som da citara, enquanto sorri, no 

vislumbrar pelo desvelar da cortina que nos separa do céu, este paraíso de 

comemoração. 

Depois é a referência mélica e transparente às minhas meninas, amores maiores e 

incondicionais: Joaninha, Angelinha e Claríssima, musas magnas da minha inspiração. 

E sim,  

Nada disto seria possível sem o apoio, a ajuda e a dedicação da pessoa que segue ao 

meu lado, nestes trilhos nem sempre planos, nem sempre retos, nem sempre justos, mas 

oferecendo-me em cada momento o melhor que lhe é possível. O meu Lufa, o meu 

marido! 

Por fim, é o olhar imenso de mar translucido ou céu azul, que perpetuará o poema de 

amar: o Rafinha, afilhado de luz, que acrescentou ternura em cada dia! Estiraçando o 

lençol da memória ao meu balbuciar de criança. 

A primeira palavra foi certamente mamã…, esse poema Mulher! 

Alvorada sem receio  

Ser de vida… Ser de encanto  

És momento, és magia  

Tarde de outono, quimera  

Poema de amor, sorriso  

És consolo e és encontro  

Maré de estrelas  

Poente  

Conselho, tom de ternura  

Voz do tempo que perdura  

Mãe, mulher  

Assim tão pura! 

(Exposição de fotografia de Patrícia Vilela) 

 


