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DEVO À VIDA O TER TIDO VIDA

Devo à vida o ter tido vida. E vida em abundância.
E o susto de não ter tempo de dizer às pessoas
quanto as amei toma-me da pressa de as amar mais.
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TÍTULO
MARIA EULÁLIA DE MACEDO: DEVO À VIDA O TER TIDO VIDA

EM SOLO FÉRTIL DE PALAVRA E HUMANIDADE…
“Minha terra.
Não me levem para um céu sem nuvens
Sem frio de Inverno, sem calor de Agosto
É desta terra que eu sou
É desta terra que eu gosto.”
No ano em que celebramos o centenário de nascimento de Maria Eulália de Macedo, o Município
de Amarante, no âmbito da atividade da Biblioteca Municipal Albano Sardoeira, dá continuidade ao que
considera uma das suas premissas culturais: homenagear e celebrar os Seus. Amarante viu nascer uma
Mulher que a descreve com o olhar que coloca na palavra, não apenas a beleza que a luz lhe transmitia,
mas a ação que sempre a caraterizou e que deixou marcas profundas.
Eloquente, pela palavra e pela vida, podemos reviver, através da exposição “Maria Eulália de Macedo:
Devo à vida o ter tido vida” um intenso percurso, a família, os amigos ... mas acima de tudo as gentes
de Amarante, as gentes com quem se cruzava e lhes dedicava um olhar de manifesto sentimento. A sua
obra é o repositório desse olhar, de almas que formaram a sua vida e lhe deram rosto.
Aquela a quem carinhosamente chamavam de “Menina Lalinha”, nesta exposição a que todos são
convidados a descobrir e que no presente catálogo se pereniza, a poetisa e a mulher na sua ação, assume
a sua verdadeira grandeza e reconhecimento – Maria Eulália de Macedo. Maior nas letras e na história
de uma terra composta por solo fértil de palavra e humanidade.
Cabe-nos sempre reconhecer essa gratidão.

APRESENTAÇÃO

José L uís G aspar

ÍNDICE

[Presidente da Câmara Municipal de Amarante]
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Não se trata de uma homenagem à Senhora que em Amarante todos conhecíamos como Menina
Lalinha ou Lalinha.
Não fosse o estado de pandemia e confinamento que vivemos em 2021 e teríamos evocado, a 21 de
março desse ano, o 1º centenário do nascimento de Maria Eulália de Macedo. Nasceu a 21 de março de
192, na Rua Teixeira de Vasconcelos e aí faleceu a 4 de dezembro de 2011.
A presente exposição e catálogo Maria Eulália de Macedo: Devo à vida o ter tido vida pretende apresentar
diferentes vivências de Maria Eulália de Macedo com a sua família, como escritora e na escola, enquanto
professora que, durante 22 anos, lecionou, na, então, Escola Comercial e Industrial de Amarante e, depois, na
Escola Preparatória de Amarante, a disciplina de Educação Moral e Religiosa, a algumas gerações de jovens.
Se Maria Eulália valorizou e cultivou amizades em meios literários nunca esqueceu do seu contacto
próximo nem das suas crónicas as pessoas que arduamente trabalhavam e sofriam. É a própria que o
afirma em Poemas de Amor e Morte: “Mais que com os ricos vivi perto dos pobres.”
Cruz Malpique chamou-lhe A original ficcionista e poetisa das poucas mas humaníssimas palavras,
pois Maria Eulália de Macedo deixou-nos textos em prosa poética sobre pessoas e espaços que, de forma
tão autêntica nos ajudou a conhecer. Citamos, por exemplo: Mulheres da Minha Rua, A Procissão dos
Pobres ou a Morte do Sr. Joaquim Cesteiro, exemplos de um quotidiano sofrido, presente no universo
literário de Maria Eulália de Macedo e ainda o Mário Penas “menino belo como um anjo da Renascença,
anormal profundo, morreu-me nos braços”; a Zulmira Buraca “de olhos verdes como gelatina, via-a morrer
sem uma queixa” ou “Mulheres mal tratadas, mulheres que tudo aceitavam, mulheres sujeitas e sofridas
” e “Mulheres da minha rua hoje deserta, mereciam bem mais do que eu esta medalha! Punha-a nas suas
mãos suadas e sujeitas.”
As pessoas eram a razão de Maria Eulália escrever e de ter tido vida. É essa vida que queremos
mostrar com esta exposição bibliográfica. Nos diferentes grupos em que estruturamos esta exposição,
em todos colocamos textos da sua autoria, mesmo na Marginália, porque Maria Eulália lia e escrevia
muito: em casa, no café, e quando ia de férias (por exemplo os textos sobre Porto Covo e os tapetes de
Caminha). Escrevia aos amigos e para os amigos. Dedicou textos à sua irmã Lourdes, aos seus sobrinhos,
à sua amiga Manuela Monteiro, ao João e à Zezinha de Pascoaes, entre outros.
A organização do presente trabalho estrutura-se em diferentes núcleos:
A Família; A Escola e Maria Eulália de Macedo; Bibliografia de Maria Eulália de Macedo; Os Amigos;
Medalha de Honra e Marginália.
No núcleo A Família apresentamos informação biográfica de Maria Eulália e seus familiares. Foram
usadas fotografias, documentos de identificação e depoimentos de familiares (dois sobrinhos de cada
um dos seus irmãos, com descendência).
No núcleo A Escola e Maria Eulália de Macedo apresentamos as habilitações literárias e o seu trabalho enquanto professora de Educação Moral e Religiosa. Nesta secção, evidenciamos a proximidade
de Maria Eulalia aos colegas, funcionários e alunos, que se tornaram amigos. Não foi alheia à amizade
que desenvolveu na escola a facilidade com que Maria Eulália contornava e ultrapassava os cânones
vigentes. Os alunos não lhe chamavam nem professora, nem doutora, nem Menina Lalinha. “- Eu chamo-me Maria Eulália.” “- Era assim que nos dizia para a tratarmos.”
Foram usadas fotografias, documentos de foro escolar, trabalhos que os alunos fizeram para acompanhar os textos da, então, professora. Um texto sobre a escola do Ribeirinho - Escola Preparatória
onde hoje está instalada a Casa da Juventude - em que Maria Eulália descreve as suas memórias,
adequadamente intitulado A Escola do Ribeirinho à procura do tempo perdido e um outro relato de um
encontro com alunas da Escola de Artes e Ofícios Porque é de Amor que falo...

Ao terminar a apresentação deste trabalho expressamos os nossos agradecimentos:
à família de Maria Eulália de Macedo pela cedência do material para esta exposição e atenção
concedida;
a Luís de van Zeller Macedo e Maria Amélia Pinheiro Torres de Macedo, pela disponibilidade apresentada;
aos herdeiros de Maria Cecília Correia, Maria Manuela Monteiro, Maria Ondina Braga, à Fundação
Eça de Queirós, ao coronel Artur da Mota Freitas e à biblioteca escolar Maria Eulália de Macedo pela
cedência de material inédito, manuscrito fotográfico e O utros documentos;
à Rosário Carvalho (conservatória do registo civil e predial de Amarante) pela disponibilidade com
que nos facultou dados cronológicos;
a todos os autores dos textos sobre Maria Eulália de Macedo ou a sua obra, a nossa gratidão pela
suas contribuições na valorização deste trabalho;
à Joana Macedo que connosco quis partilhar o seu trabalho.
Mari a J o sé Q u e i ró s L o pe s
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Não esquecemos a atribuição do seu nome à biblioteca escolar do Agrupamento de Escolas de
Amarante. A 23 de março de 2010, é inaugurada a biblioteca escolar Maria Eulália de Macedo, cerimónia
que contou com a presença de Abel Coelho, na qualidade de Vereador da Educação. O texto que este
representante da edilidade municipal aí proferiu encontra-se integrado nesta secção.
Abrimos o núcleo Bibliografia de Maria Eulália de Macedo com o poema manuscrito intitulado As
Palavras Ofendidas.
Enumeramos os títulos das edições de Maria Eulália e completamos esta informação com correspondência e recensões sobre essas obras. Apresentamos também textos manuscritos e datilografados,
avulsos e outros integrados em cadernos de manuscritos em que foram redigidos.
Nesta secção contamos com uma recensão crítica feita pelo Professor António Cândido Franco à
recente edição da obra completa de Maria Eulália de Macedo.
Em Os Amigos, aos amigos de longa data, como Alexandre Pinheiro Torres, Maria Cecília Correia,
Maria Ondina Braga, Maria da Graça Salema, Maria Teresa Avillez, Manuela Monteiro, Maria Amélia
de Vasconcelos e Maria José do Lago Cerqueira juntaram-se o Padre Amaro Gonçalo, José Rui Teixeira,
Maria João Reynaud e Luís Soares Barbosa.
Os registos de correspondência ilustram, de forma significativa, a amizade próxima de Maria Eulália
e seus amigos.
De salientar a importância da informação que retiramos, para a realização deste trabalho, da correspondência fotocopiada de Maria Eulália de Macedo para Maria Cecília Correia bem como dos diários
que esta sua amiga escrevia e lhe oferecia.
Apresentamos também neste núcleo textos que Maria Eulália escreveu dedicados a Maria José do
Lago Cerqueira, Maria Teresa Avillez, Maria Ondina Braga, João de Vasconcelos e Manuela Monteiro e
depoimentos de memórias de algumas pessoas que escreveram sobre Maria Eulália.
A Medalha de Honra é o reconhecimento público que Maria Eulália de Macedo recebeu da sua terra
natal e desta forma foi representado com os correspondentes documentos.
Em Marginália apresentamos objetos pessoais e outros que constituíam o seu modo de estar mais íntimo.
Todos os documentos foram identificados com notas bibliográficas, em rodapé, de forma a contextualizá-los. Tentamos datar os documentos, sempre que possível, com a indicação ca. (cerca).
Os documentos que pertencem aos herdeiros de Maria Cecília Correia, Maria Manuela Monteiro e
Maria Ondina Braga, Biblioteca Municipal Albano Sardoeira / Amarante, Biblioteca Municipal da Póvoa de
Varzim, Biblioteca Escolar Maria Eulália de Macedo estão todos identificados como tal. Os restantes pertencem todos ao espólio da escritora Maria Eulália de Macedo, que a sua família gentilmente nos facultou.
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A FAMÍLIA

Maria Eulália van Zeller de Macedo da Cunha Coutinho nasceu na Casa dos Macedos, Rua Teixeira
de Vasconcelos, Amarante, no dia 21 de março de 1921 e aí faleceu a 4 de dezembro de 2011. Era filha
de Luiz de Macedo da Cunha Coutinho1 e de Maria Emília de Clamouse Browne van Zeller2 e foi a mais
nova de nove irmãos3.

1. Luiz de Macedo da Cunha Coutinho nasceu a 14 de junho de 1872 e faleceu a 14 de junho de 1939. Era filho de Pedro Maria Macedo da Cunha Coutinho
nasceu a 26 de setembro de 1835 e faleceu a 2 de junho de 1877 e de Amélia Guilhermina Teixeira Mendes nasceu a 10 de setembro de 1852 e faleceu a 12
de novembro de 1924.
2. Maria Emília de Clamouse Browne van Zeller nasceu a 31 de março de 1881 e faleceu a 26 de agosto de 1933. Era filha de Manuel Clamouse Browne nasceu
a 15 fevereiro de 1851 e faleceu a 14 novembro de 1928 e de Camila Ernestina de Araújo Rangel van Zeller nasceu em 1851 e faleceu a 6 setembro de 1889.
3. Os irmãos de Maria Eulália Macedo foram Pedro van Zeller de Macedo da Cunha Coutinho que nasceu a 27 de março de 1909 e faleceu a 10 de janeiro de
1928; Camila van Zeller de Macedo da Cunha Coutinho que nasceu a 8 setembro de 1910 e faleceu a 8 de janeiro de 1929; Maria Amélia van Zeller de Macedo
da Cunha Coutinho que nasceu a 24 de fevereiro de 1912 e faleceu a 24 de dezembro de 1944; Luiz van Zeller Macedo da Cunha Coutinho que nasceu a 18
de setembro de 1913 e faleceu a 18 de dezembro de 2001; Manuela van Zeller Macedo da Cunha Coutinho que nasceu a 4 de fevereiro de 1915 e faleceu a 1
de junho de 1993; Manuel van Zeller Macedo da Cunha Coutinho que nasceu a 4 de junho de 1916 e faleceu a 26 de novembro de 1977; Ricardo van Zeller
Macedo da Cunha Coutinho que nasceu a 12 de dezembro 1917 e faleceu a 23 de agosto de 1918 e Maria de Lourdes van Zeller Macedo da Cunha Coutinho
que nasceu a 9 de agosto de 1919 e faleceu a 20 de abril de 2015.
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[Fotografia de Maria Eulália van Zeller de Macedo da Cunha Coutinho,
Amarante: Foto Arte, 1958, fotografia tipo-passe.]

ÍNDICE

[Registo de Nascimento de Maria Eulália van Zeller de Macedo da
Cunha Coutinho / Repartição do registo Civil do Concelho de Amarante,
31 de março de 1921. 1 folha, (Cartório do Registo Civil).]
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[Bilhete de Identidade de Maria Eulália van Zeller de Macedo da Cunha
Coutinho / Porto, 16 de junho de 1976, 1 cartão, 11X7 cm.]

| 15 |

[Cartão de Eleitor de Maria Eulália van Zeller de Macedo da Cunha
Coutinho / Amarante, 6 de dezembro de 1978, 1 cartão, 11X8 cm.]
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[Passaporte de Maria Eulália van Zeller de Macedo da Cunha Coutinho /
Porto, Governo Civil, 18 de julho de 1978, 36 folhas e capa em cartão de
cor verde, 14X10 cm. Válido para todos os países até 18 de julho de 1983.]

[Fotografia de Maria Emília de Clamouse Browne van Zeller, mãe de Maria
Eulália van Zeller de Macedo da Cunha Coutinho, 40X29 cm.]
ÍNDICE

[Fotografia de Luiz de Macedo da Cunha Coutinho, pai de Maria Eulália van
Zeller de Macedo da Cunha Coutinho, 58X49 cm.]
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4. Maria Amélia Pinheiro Torres de Macedo, filha do irmão de Maria Eulália Macedo, Manuel van Zeller de Macedo da Cunha Coutinho e de Maria Amália da Silva Pinheiro Torres, nasceu a 25 de setembro de 1950. Vive na cidade do Porto.
5. Clotilde Rua, cunhada de Maria Eulália Macedo, casou com o seu irmão Luís van Zeller de Macedo da Cunha Coutinho. Nasceu a
27 de julho de 1920, em Chaves e faleceu a 18 de dezembro de 1999 em Amarante.
6. Maria Amália da Silva Pinheiro Torres nasceu em Amarante a 19 de janeiro de 1924 e aí faleceu a 2 de março de 2010, cunhada de
Maria Eulália Macedo, casou com o seu irmão Manuel van Zeller de Macedo da Cunha Coutinho. Era irmã do escritor amarantino
Alexandre Pinheiro Torres que nasceu a 27 de dezembro de 1921 e faleceu em Cardiff a 3 de agosto de 1999.
7. João Luís Pinheiro Torres de Macedo, filho do irmão de Maria Eulália de Macedo, Manuel van Zeller de Macedo da Cunha Coutinho
e de Maria Amália da Silva Pinheiro Torres, nasceu em Amarante a 1 de dezembro de 1947.
8. Frederico Pinheiro Torres de Macedo, filho do irmão de Maria Eulália Macedo, Manuel van Zeller de Macedo da Cunha Coutinho e
de Maria Amália da Silva Pinheiro Torres, nasceu em Amarante a 30 de outubro de 1953 e faleceu a 22 de março de 2018.
9. Maria Isabel Rua van Zeller Macedo, filha do irmão de Maria Eulália Macedo, Luís van Zeller de Macedo da Cunha Coutinho e de
Clotilde Rua, nasceu a 26 de janeiro de 1950 e vive no Porto.
10. Maria Teresa Torres de Macedo, filha do irmão de Maria Eulália Macedo, Manuel van Zeller de Macedo da Cunha Coutinho e de
Maria Amália da Silva Pinheiro Torres, nasceu a 11 de janeiro de 1953 e vive no Porto.
11. Manuel Maria Pinheiro Torres de Macedo, filho do irmão de Maria Eulália Macedo, Manuel van Zeller de Macedo da Cunha
Coutinho e de Maria Amália da Silva Pinheiro Torres, nasceu a 2 de dezembro de 1946.
12. Maria Emília Rua van Zeller Macedo, filha do irmão de Maria Eulália Macedo, Luís van Zeller de Macedo da Cunha Coutinho e de
Clotilde Rua, nasceu a 26 de janeiro de 1950 e vive em Lisboa.
13. Maria Luísa Pinheiro Torres de Macedo, filha do irmão de Maria Eulália Macedo, Manuel van Zeller de Macedo da Cunha Coutinho e de Maria Amália da Silva Pinheiro Torres, nasceu a 22 de agosto de 1954.
14. Maria da Graça Pinheiro Torres de Macedo, filha do irmão de Maria Eulália Macedo, Manuel van Zeller de Macedo da Cunha
Coutinho e de Maria Amália da Silva Pinheiro Torres, nasceu a 3 de dezembro de 1959 e vive no Porto.
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[Fotografia da família de Maria Eulália van Zeller de Macedo da Cunha Coutinho, com os seus irmãos, cunhadas
e sobrinhos. Da esquerda para a direita, de pé: Maria Amélia Pinheiro Torres de Macedo 4; Luís van Zeller Macedo
da Cunha Coutinho (irmão); Clotilde Rua 5 (cunhada); Maria Amália da Silva Pinheiro Torres 6; Manuel van Zeller
Macedo da Cunha Coutinho (irmão); João Luís Pinheiro Torres de Macedo 7; Frederico Pinheiro Torres de Macedo 8;
Maria Isabel Rua van Zeller Macedo 9; Maria Teresa Torres de Macedo 10 e Manuel Maria Pinheiro Torres de
Macedo 11. Sentados, da esquerda para a direita: Maria Emília Rua van Zeller Macedo 12; Maria Luísa Pinheiro
Torres de Macedo 13; Maria de Lourdes van Zeller da Cunha Coutinho (irmã); Maria Eulália Macedo; Maria da Graça
Pinheiro Torres de Macedo 14 e Manuela van Zeller da Cunha Coutinho (irmã), ca. de 1969/1971, 13X9 cm.]

[Fotografia de Maria Eulália van Zeller de Macedo da Cunha Coutinho com
as irmãs e cunhadas. Da esquerda para a direita: Maria Eulália, Maria de
Lourdes e Manuela e cunhadas Clotilde (casada com Luís van Zeller) e Maria
Amália (casada com Manuel van Zeller), amarante (Casa dos Macedos), ca.
de 1947/1950] Fotografia cedida por Luís van Zelller de Macedo.
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[Fotografia de Manuela van Zeller Macedo da Cunha Coutinho, irmã de
Maria Eulália Macedo, com a sobrinha Isabel (neta de Luís van Zeller
Macedo da Cunha Coutinho), ca. 1982. 15X10 cm.]
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[Fotografia de Maria Eulália van Zeller de Macedo da Cunha Coutinho com a prima e a tia. Da esquerda para a
direita, Maria Teresa Veloso da Cruz van Zeller (prima) Maria de Lourdes de Clamouse Browne van Zeller (nasceu
a 10 de out. de 1878 e faleceu a 30 de jan. de 1975, irmã de sua mãe casada com Jaime Leitão, joalheiro da Coroa
Real) e Maria Eulália Macedo, Chiado, ca. de 1945.]

15. Ricardo Pinheiro Torres de Macedo nasceu a 24 de fevereiro de 1949 em Amarante e faleceu a 13 de abril de 1968, sobrinho de Maria Eulália Macedo, filho de seu irmão, Manuel van Zeller de Macedo da Cunha Coutinho e de Maria Amália da Silva Pinheiro Torres.
16. Pedro Maria Rua van Zeller Macedo nasceu a 28 de junho de 1949, vive em Lisboa, sobrinho de Maria Eulália Macedo, filho do
seu irmão Luís van Zeller de Macedo da Cunha Coutinho e de Clotilde Rua.
17. Luís Rua van Zeller Macedo nasceu a 27 de junho de 1946, sobrinho de Maria Eulália Macedo, filho do seu irmão Luís van Zeller
de Macedo da Cunha Coutinho e de Clotilde Rua.
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[Fotografia de Maria Eulália van Zeller de Macedo da Cunha Coutinho com os sobrinhos. Da esquerda para a
direita Amélia, Ricardo, 15 Pedro, 16 Luís, 17 Maria Emília e João], Amarante (Parque Florestal), ca. de 1952/1953.]

ÍNDICE

[Fotografia de Maria Eulália Macedo Menina de muitos Livros lidos e
poucos sonhos vividos, legenda de Maria Eulália Macedo, 1950, 10x7 cm.]
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[Fotografia de Maria Eulália van Zeller de Macedo da Cunha Coutinho
com a irmã Maria de Lourdes no carnaval, 1950, 9X6 cm.]
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[Intocável Virgindade / Maria Eulália Macedo, 2006 ago. 9, s. l., 2 p.,
30X21 cm.] Autógrafo assinado. Com dedicatória «Para a Lourdes, Lala».
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[Construção no Vento Norte / Maria Eulália Macedo. – Lisboa : Edições
Panorama, 1969. – 68 p.] Nota: Com dedicatória de Maria Eulália Macedo
para a irmã Lourdes.

ÍNDICE

[Raízes / Maria Eulália Macedo. – Lisboa : Sociedade de Expansão Cultural,
1970. – 86 p.] Nota: Com dedicatória de Maria Eulália Macedo para a irmã Lourdes.
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[Fotografia de Maria Eulália Macedo com familiares e amigas em Amarante (Jardim da casa do seu irmão Luís
van Zeller). Da esquerda para a direita: Maria dos Prazeres Teixeira de Vasconcelos Carvalhal Lobo da Silveira
nasceu a 31 de maio de 1910 em Amarante e faleceu a 16 de abril de 1985, sobrinha do poeta Teixeira de
Pascoaes; Maria Isabel Rua (mãe de Clotilde Rua); Maria Amália da Silva Pinheiro Torres, Maria José Teixeira
de Vasconcelos Lago Cerqueira nasceu a 8 de setembro de 1913 no Porto e faleceu em Amarante a 10 de julho de
2005 era sobrinha do Poeta Teixeira de Pascoaes; Antónia Babo de Magalhães (esposa do médico Dr. Babo de
Magalhães, que também foi provedor da Santa Casa da Misericórdia); Madalena Cerqueira da Silva (esposa do
Dr. Amadeu Cerqueira da Silva que foi Presidente da Câmara, no período pós 25 de Abril); Maria Eulália Macedo
e sua irmã Manuela, ca. de 1990.] Fotografia cedida por Luís van Zeller de Macedo.

A TIA QUE VIAJAVA COM O VENTO
O Vento é amigo dos pensadores, poetas e sonhadores.
Terá o Vento trazido esta Tia tão singular?
A nossa Tia falava com o Vento e nós no nosso íntimo achávamos que a sua sabedoria vinha dessa
intimidade. O seu sonhar acordada, a espontaneidade da sua escrita e das histórias que nos encantavam,
teriam de vir de muitas paragens.
Quando o Vento amainava, havia como uma fuga para dentro se si própria, procurando o isolamento
de que se alimentava e fortalecia a sua fragilidade.
A Tia Lala era uma pétala do jardim das camélias, voava com o vento criando um espaço só seu sem
barreiras físicas e metafísicas. Tal como a japoneira dos jardins ancestrais, onde viveu, tinha ramos
fortes e raízes profundas que a sustinha.
Esta dualidade entre a fragilidade e a força desta Tia era uma particularidade com que convivemos
e crescemos.
Mas o vento não para e levava-a dos jardins sem portas para a realidade dos esquecidos, dos sem
memória, dos desfavorecidos. Ainda lembramos as histórias de vida dos que passavam por ela, perpetuadas pelas suas palavras escritas, marcadas pela dor e desencanto, com suas frágeis mãos transportava
sempre uma luz que iluminava muitos caminhos já sem retorno.
Com os sobrinhos, a sua meiguice de ser respondia às necessidades de cada um eram uns óculos
que se partiam, eram uma calças que tanto se desejavam, era uma nota que metia num bolso, era um
colar ou um perfume que lhe ofereciam. Era despojada.
Nas tardes sem Vento, no terraço das glicínias, bebia um chá em finas chávenas de casca de ovo que
ela própria ia buscar ao armário onde se guardava a louça dos dias de festa. Gostava do que era belo,
de blusas brancas de seda, dos finais de tarde soalheira no terreiro da Casa…
Sentíamos a sua alegria, esfuziante, quando algum de nós entrava na sala do fogão. O chá ou a
limonada apareciam e a festa brilhava nos seus olhos.
A nossa Tia era meio fada. Terá aprendido nas suas mil viagens com o vento? Adivinhava os nossos
pensamentos e as coisas que nem sabíamos. O passado e o presente davam as mãos que aquecíamos
na braseira da camilha verde, onde passávamos tardes como que entorpecidos pela sabedoria dos livros
que a nossa Tia nos ensinava a compreender. Francês, inglês, português e as questões da vida que nos
levavam ao espanto.
A nossa Tia viajava com o Vento.
Os sobrinhos que aprenderam a sentir o Vento.
Manuel, João, Ricardo, Mecas, Frederico, Teresa, Licas, Graça e Miguel
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[ Depoimen to do s so bri n h o s de Mari a Eu lá l i a M a c e d o ]
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[Fotografia de Maria Eulália Macedo com os sobrinhos Manuel, do seu lado esquerdo e João, filhos do seu irmão
Manuel, Claustros do Convento de São Gonçalo, Amarante, ca. de 1958.]
[Fotografia de Maria Eulália Macedo com as sobrinhas. Da esquerda para a direita Maria Emília, filha do seu
irmão Luís, Maria Luísa e Maria Amélia filhas do seu irmão Manuel, Maria Isabel filha do seu irmão Luís e Maria
Teresa filha do seu irmão Manuel, terraço da Casa dos Macedos, Amarante, ca. de 1960.]
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[Fotografia de Maria Eulália Macedo com a sua cunhada Maria Amália Pinheiro Torres e sobrinhos. Da esquerda
para direita, sentadas: Maria Eulália Macedo, Maria Amália Pinheiro Torres esposa de seu irmão Manuel, com a filha
Teresa ao colo. Da esquerda para a direita, de pé: sobrinho Luís, filho de seu irmão Luís, Manuel, João, Ricardo,
Maria Amália e Frederico sobrinhos, filhos do seu irmão Manuel, Parque Florestal, Amarante, ca. de 1956.]

Da tia Lala tenho memórias desde que tomei consciência de mim próprio. Quando eu nasci tinha
ela vinte e seis anos. As recordações mais longínquas são talvez a dos Natais na casa das tias onde na
véspera e no dia se reunia toda a família.
O Presépio era feito com os sobrinhos, na sala do fogão ou no terraço das tias conforme o tempo o
permitisse. A seguir vinha o Carnaval e lá éramos nós mascarados por ela deitando mão do velho roupeiro
da casa onde não faltavam casacas e cartolas, vestidos de damas e trajes de minhota.
No verão, que recordo de ser extremamente quente, a cozinha da casa muito fresca era o seu e o nosso
refúgio. Os limões do quintal, a água da mina e a caneca de vidro estavam sempre na sua mão para fazer a
limonada, com que nos matava a sede. As merendas com broa de milho, bacalhau desfiado e azeitonas, o
caldo verde feito com couves do quintal eram petiscos que a mim particularmente me agradavam. Fora de
portas, isto é do condomínio familiar, constituído pela casa das tias, a dos primos e a nossa, com os jardins
e quintais de permeio com as nossas saídas, minhas, dos irmãos e dos primos era a escola (nesse tempo
ainda divididas por sexo) e a igreja de São Gonçalo e ou de São Pedro. Aqui andamos na catequese e fizemos
as comunhões (primeira e solene). Nas primeiras Sextas Feiras de cada mês éramos cruzados da eucaristia
e lá íamos nós vestidos a preceito em jejum aguentando estoicamente o frio e a fome. Tudo isto a tia Lala
comandava com notável eficiência.
Em Amarante, as grandes amigas da tia Lala e de sua irmã Lourdes, para além de suas cunhadas Clotilde (minha mãe) e Maria Amália (mãe dos meus primos), eram as três sobrinhas de Pascoaes: a Zezinha,
a Luisinha e a Maria. Estas últimas viviam em casas próximas, uma na rua Teixeira de Vasconcelos e a
Maria na Casa da Cerca que é hoje a Biblioteca Municipal. A Zezinha que vivia entre o Porto e Louredo,
sempre que vinha à então vila, fazia questão de passar por casa das tias e se demorar em longas conversas
como era norma na época, em que ao contrário de hoje, nada parecia andar atrás das pessoas. Outras
das amigas indefectíveis de toda a vida foram as doutoras Manuela Monteiro e Maria Emília Barros. A
Manuela como nós sobrinhos carinhosamente lhe chamávamos era no fundo mais uma tia. No verão ia
com meus pais para a praia. Praia que a tia Lala nunca apreciou. Recordo-me também da Lurdes Andrade
e da Antília Costa, irmã do Sr. Artur Costa da farmácia do mesmo nome. Mais tarde tornou-se amiga de
muitas outras, como a Dona Antónia Babo, Madalena Cerqueira da Silva, Dra. Manuela Figueiredo, Dra.
Maria José Queirós, bibliotecária da Biblioteca Municipal. Dos homens, cito dois que sei que marcaram
cada um à sua maneira. O primeiro foi Alexandre Pinheiro Torres, irmão de sua cunhada Maria Amália,
prestigiado escritor e professor universitário. Outro foi o Padre Gonçalo que não sendo de Amarante
aqui esteve como pároco de São Gonçalo durante mais de duas décadas.
Fora de Amarante, as grandes amigas da tia Lala (e de sua irmã Lourdes) que o foram toda a vida,
eram a Teresa Avillez e a Gracinha Salema. Esta última, após ter enviuvado de um neto de Eça de Queirós,
vivia na Quinta de Vila Nova em Santa Cruz do Douro, Baião, que ficou conhecida por Tormes, nome
que Eça lhe deu no romance “A Cidade e as Serras”.
Umas vezes era a Gracinha que vinha a Amarante, outras ia a tia Lala (só ou com a irmã) a Tormes.
O período da minha vida em que tive um contacto menos frequente com a tia Lala foi a época em
que vivi em Lisboa. Mesmo assim acontecia que aí tivesse ido, quer a propósito de uma visita a sua
irmã Manuela (minha madrinha) Madre Doroteia, que se encontrava na época à frente de um lar de
estudantes universitárias em Lisboa (na Fontes Pereira de Melo), ou de sua tia Lourdes que vivia no
Estoril (Avenida Sabóia). Muitas vezes a acompanhei a um lado e a outro.
Vivia eu em Lisboa quando o SNI (Secretariado Nacional de Informação) lhe atribuiu um prémio
literário e por sua impossibilidade fui eu que por sua delegação o fui receber ao Palácio Foz.
Recordo-me de a minha tia ter ido a Lisboa com a minha mãe para conhecer aquela que veio a ser
| 29 |

ÍNDICE

A TIA LALA

[ D e po i me n to do so bri n h o L u í s v a n Z e l l e r d e M a c e d o ]
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minha mulher com quem eu namorava na altura. Não faltou, como de resto toda a família, quando a 19
de Fevereiro de 1972 me casei na Capela do Palácio de Queluz.
Depois disso muitas vezes fui a casa das suas amigas escritoras, a Maria Ondina Braga e a Cecília
Correia (Castilho) levando mensagens suas, trazendo ou levando livros que trocavam entre si.
Em 1979, de regresso a Amarante o meu contacto, bem como o da minha família (tinha na altura já
dois filhos nascidos em Lisboa) passou a ser praticamente diário. Com o falecimento de seu irmão Manuel,
fui convidado a assumir as funções que até aí lhe estavam confiadas em relação ao acompanhamento
das propriedades rústicas da família.
Vivendo as tias desde sempre na mesma casa, eu ao contactar com a tia Lourdes, que no fundo
era a administradora, eu estava também em contacto com a tia Lala. Almoçava com elas às terças e
quintas-feiras. Esses almoços eram sempre motivo para conversas descontraídas sobre a atualidade
local e nacional, da política a factos sociais relacionados com a família que não parava de crescer. O
nascimento de mais um sobrinho neto era para ambas as tias um acontecimento. Durante o inverno
os almoços decorriam na salinha da braseira. A partir da primavera passavam para a grande sala de
jantar da casa que dava para o jardim pequeno. Com as janelas abertas quando o tempo já o permitia,
os aromas das glicínias entravam-nos pela sala dentro.
Quando meu filho mais velho casou em Santiago, na Galiza, não deixaram de estar presentes, como
depois não faltaram aos batizados dos meus netos mais velhos o Luís Alfonso e a Matilde. Tinha a tia
Lala de resto uma relação especial com o Alfonso a quem chamava carinhosamente o meu Leãozinho.
Nessa altura já a tia Lala que tinha frequentado a Faculdade de Letras no Porto, onde teve como
professora Maria João Reynaud, que se tornou sua amiga para o resto da vida era também professora
na Escola Preparatória de Amarante, escola onde o seu nome foi atribuído à biblioteca da mesma.
Na Escola Preparatória criou relações com alunos e colegas que se mantiveram para sempre.
Muitas dessas colegas faziam parte de um grupo com quem durante anos se encontrava no Café Bar
em S. Gonçalo a seguir ao almoço. Uma delas a Belinha, casada com o Coronel Artur Freitas, tornou-se
de resto uma das ligações mais próximas de minha tia. A amizade era extensiva às filhas e depois aos
netos deste casal que era visita assídua da casa.
Os anos foram decorrendo ao ritmo da alternância das estações, o início da Primavera que coincidia
com o seu aniversário (21 de Março), era uma data marcante em que não faltavam a família e amigos. A
grande sala de jantar da casa enchia-se por essa altura num lanche que se prolongava pela tarde dentro.
Entravam uns, saíam outros, num movimento contínuo de sobe e desce escadas.
Por volta de Maio /Junho começavam os preparativos para a deslocação das duas tias para Caminha,
o que acontecia em Agosto. Ficavam alojadas num apartamento da sobrinha Luísa e do marido desta,
António Jorge. Acompanhei com frequência este frenesi da mudança. As malas seguiam com uma antecedência de mais de um mês. Acontecia às vezes eu e minha mulher irmos a Caminha, para as visitarmos.
Local magnífico com vista para a foz do rio Minho e para o Monte de Santa Tecla.
Entretanto minha mãe faleceu inesperadamente. Tendo meu pai ficado viúvo passou a ter diariamente a companhia da sua irmã, Lala. Sei porque os via todas as tardes a verem juntos concursos de
televisão a cujas perguntas tentavam ambos acertar. Ou então a fazerem palavras cruzadas no jornal
Público, que meu pai devorava.
Antes da partida de meu pai, as suas últimas palavras que me foram transmitidas, foram destinadas
a sua irmã Lala.
A saúde da minha tia Lala foi-se degradando sobretudo a partir de uma queda que a levou a um internamento num hospital do Porto. Nesse período que antecedeu o seu falecimento teve sempre felizmente o
acompanhamento médico do Dr. Viriato Teixeira casado com a Maria José, minha prima, sobrinha de minha mãe.
Faleceu a tia, a amiga de toda a vida, rodeada de toda a família na casa onde viveu toda a sua vida
no dia 4 de Dezembro de 2011.

[Fotografia de Maria Eulália Macedo e sobrinhos Luís e Pedro (ao colo), filhos do seu irmão Luís, Parque
Florestal, Amarante, ca. de 1950.]
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[Fotografia de Maria Eulália Macedo com o seu irmão, cunhada e sobrinhos. Da esquerda para a direita: sobrinho
Manuel, filho do seu irmão Manuel, Maria Eulália Macedo, sobrinho Luís, filho do seu irmão Luís, irmão Luís,
sobrinho Pedro, filho do seu irmão Luís e cunhada Clotilde, Parque Florestal, Amarante, ca. de 1950.]
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[Fotografias de Maria Eulália Macedo e cunhada Maria Amália Torres Macedo a lerem o livro Meninos, 2009.]
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[Fotografia “As meninas da mestra com Maria Eulália Macedo, Ignácia e Antónia - empregadas da Casa dos
Macedos ” Amarante, Igreja de S. Domingos, ca. 1941 / 1943; 15 x 10 cm. 18]

18. Durante o período do Estado Novo, em Amarante, existiu um grupo de Senhoras que ajudava crianças desfavorecidas, principalmente meninas. Era-lhes ensinado os trabalhos da escola - leitura, escrita - bordados e catequese. A “Mestra”, nome que designava
a Senhora que fazia este trabalho, também oferecia o lanche às crianças. Maria Eulália Macedo dedicou-se a este trabalho de
solidariedade social. Nesta fotografia, na última fila da esquerda para a direita, de pé, as duas últimas pessoas eram empregadas
na casa dos Macedos, Ignácia e Antónia, respetivamente e que a ajudariam na tarefa do lanche. A sua irmã Manuela (freira) entre
outras Senhoras de Amarante foram Mestras de várias crianças. Este trabalho era habitualmente realizado na Igreja de S. Domingos.
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[Fotografia de Maria Eulália de Macedo, com crianças, ca. 1950.]

HABILITAÇÕES LITERÁRIAS
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[Certidão de Exame de Fim de Ciclo / Escola Preparatória Teixeira de
Pascoaes; Amarante, 29 de outubro de 1976.]
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[Certidão do Curso Geral dos Liceus – Secção de Letras / Escola Secundária
de Amarante; Amarante, 22 de setembro de 1976.]
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[Certificado do exame “AD-HOC” / Ministério da Educação e
Investigação Cientifica; Lisboa, 30 de abril de 1977.]
[Certificado de aprovação da disciplina de Língua Francesa I-II (curso
de Filologia Românica) / Secretaria da Universidade do Porto; Porto,
12 de janeiro de 1978.]
[Diploma Superior de Língua Francesa / Instituto Francês do Porto;
Porto, 30 de junho de 1976.]
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[Certificado do Curso prático de Língua Francesa / Instituto Francês
do Porto; Porto, 27 de junho de 1974.]
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(Sublinhado pela autora da carta: «Invento as aulas. Entro na sala e dirijo-me aos olhos mais
atentos. E deles parto, para a aventura da viagem que pode ser longa ou curta mas sempre com ilhas
de mistério! Nunca sigo o programa prévio.»)
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[Carta (excerto) de Maria Eulália Macedo para Maria Cecília Correia, Amarante, 3 de novembro – domingo, 3 p.]

O TRABALHO

ÍNDICE

[Fotografia de Maria Eulália van Zeller de Macedo da Cunha com alunas, – provavelmente da escola Industrial e
Comercial – no parque florestal / rio Tâmega, Amarante: Foto Arte, ca. 1965/1967, 14x8,5cm.]
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Maria Eulália Macedo inicia as suas funções, como
professora, na antiga Escola Industrial e Comercial de
Amarante (atual Escola Básica de S. Gonçalo – Roçadas) no ano letivo de 1965/1966. A partir de 1968/1969
vai para a Escola Preparatória de Amarante, na altura chamada Escola Preparatória Teixeira de Pascoaes,
(funcionava nas instalações da Casa da Juventude –
Ribeirinho), donde se aposenta no ano de 1987/1988.
Apresentamos um texto no qual Maria Eulália Macedo
evoca as suas memórias relativas à Escola do Ribeirinho:
“Escola, tempo vivido em emoção e entrega… berço de
recordações e sonho, vens agora ter comigo e fazes-me
rica de tanta coisa.”
[Registo Biográfico de Maria Eulália van Zeller Macedo da Cunha
Coutinho / Ministério da Educação, 1965.]
F: Biblioteca Municipal Albano Sardoeira / Escola Preparatória de Amarante.

A ESCOLA DO RIBEIRINHO À PROCURA DO TEMPO PERDIDO…
Lembranças de um mundo que desapareceu e permanece.
Eu não usava guarda-chuva e ainda agora não uso, jeito que me ficou de vir pelas tílias abraçada a
um aluno, ou no meio de cinco ou seis!
Os alunos e nós éramos uma família, como direi? Um pouco de louca, um pouco de sábia, um pouco
fora da lei… não deviam jogar à bola no pequeno recinto do recreio. Mas jogavam, e era o senhor Melo,
o dono do quintal vizinho, que devolvia a bola aos alunos quando a atiravam para lá…
Havia entre os professores uma calada e funda ligação de amizades. O velho casarão cinzento se
falasse podia contar esta verdade: Por quem começar?
As minhas escolhas não excluem ninguém!
Fátima Queiroz, Maria Emília Barros, Teresa Brochado, Madalena, outros…, João Cunha, Mestre Sousa,
Padre Castro, Padre António, Casal Ramadas, Helena, Arlete Barros.
Joaquina Abreu, que me abraçou e me disse com voz sofrida:
“Lala, o meu irmão tem cancro! O médico dá-lhe três meses de vida”
E Avelina que sabia que eu não sabia a tabuada e tinha de fazer exame de Matemática e pôr no
quadro as respostas para eu copiar…
O Nery, o Daniel, a Isabel Sardoeira, O Basílio, a Áurea mulher que tudo sabia e tudo fazia. No meu
contacto com a Isabel aprendi sempre alguma coisa a serenidade, … e o sentido de humor!…
A Francisca, a Chica menina e moça que eu às vezes confundia com as alunas. A Chica da mini-saia…
A Zé Pinto, excelente profissional! Noutro lugar qualquer, as aulas da Maria José Pinto seriam
faladas e saltariam os muros da Escola!
Os Paivas, bons professores e bons amigos.
Baptista Martins tinha um respeito especial pela Teresa. “Pedagoga nata” dizia, quando a ela se referia.
A Dina, que nas reuniões de fim de período, me fazia a pauta das notas, porque sabia da minha total
incompetência para lidar com o imediato e o concreto.
Escola, tempo vivido em emoção e entrega, meu irmão preso na cadeia dos dias sem regresso, berço
de recordações e sonho, vens agora ter comigo e fazes-me rica de tanta coisa!
Lembranças boas!... Às vezes dou comigo a pensar: que “professora de moral” fui eu? Os contínuos
diziam de mim: só gosta dos malandros! Talvez houvesse um pouco de verdade nisto!

Os contínuos, como os lembro!
Vejo o Sr. José com cara aborrecida e sachola às costa… Então que tem? É a Dra. Teresa Brochado,
que tem a mania! Quer árvores plantadas… Eu, se quisesse trabalhar, não tinha vindo para aqui!...
Eduardinha, Fernanda da Benfica, Cristina, Lurdinhas, “mulheres da minha rua” fizeram parte do
meu viver. E são agora motivo da minha amizade. No dia dos meus anos, a Fernanda da Benfica traz-me
um ramo de tulipas do seu quintal.
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A minha condição
“Eu não gosto do meu pecado
Nem gosto da perfeição
Salva-me o gostar das pessoas.
(Parece-me que quanto mais loucas melhor…)

Quero terminar lembrando Baptista Martins. Tanta gente de Amarante lhe deve, hoje, o pão que
come! Amava a escola, ajudou uma geração de alunos que queria ver caminhar na vida nos caminhos
certos – tornar o patinho feio, pássaro perfeito!
Fica-me este desejo:
Quando o coração
De cada homem
Abrir ao seu irmão
Eu quero estar lá!
Quando o cordeiro
Dormir em paz com o leão
Eu quero estar lá
Quando o pão e o vinho
Sobrarem na mesa dos famintos
Eu quero estar lá.
Mari a Eu láli a Mace do
[A Escola do Ribeirinho à procura do Tempo Perdido / Maria Eulália Macedo, s. d.]
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F: Biblioteca Municipal Albano Sardoeira.
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[Declaração do exercício de funções de professora provisória de Moral
e Religião / Escola Preparatória de Amarante, Amarante, 6 de dezembro
de 1978.]
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[Caderno com excertos de textos de Maria Eulália Macedo e desenhos
dos alunos do 1ºano da turma A / Alunos do 1ºano, turma A, Amarante,
Escola Preparatória de Amarante, 1970.]
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(No dia 27 de Setembro já os meninos todos se sentaram ao lume da cozinha enquanto se fazia
o doce de marmelo. Tinha chegado o frio.)
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[No dia 27 de Setembro… / Maria Eulália Macedo; [s. d.], 2 folhas, manuscrito.]

ÍNDICE

[Fotografia de Maria Eulália Macedo e de Maria José Pinto 19 (colega e amiga da Escola Preparatória de Amarante)
fotografia; Amarante, ca. 1969.] Fotografia cedida por Coronel Artur da Mota Freitas.

19. Maria José Pinto de Almeida nasceu a 2 de fevereiro de 1946 e, sobre esta sua colega e amiga, diz-nos Maria Eulália Macedo no
texto relativo à escola do Ribeirinho: «A Zé Pinto, excelente profissional! Noutro lugar qualquer, as aulas da Maria José Pinto seriam
faladas e saltariam os muros da Escola!»
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“PARA A BELINHA, PARA A GABI, PARA ESSA FAMÍLIA
QUE É COMO SE MINHA FOSSE”
L AL A, MAI O de 2002

Esta a dedicatória escrita pelo seu punho, em rodapé de um seu texto sobre a “Senhora Arminda
Castanheira”, a lavadeira do Hotel, do qual vamos transcrever uma passagem que diz bem da envergadura
moral da minha inesquecível amiga Maria Eulália Macedo.
“Eu cansada e doente, também, estendi-me ao seu lado e pousei com respeito, a minha mão ardente
na sua cabeça abandonada e indiferente.
Longo tempo, nada dissemos uma à outra.
Ao sair, ouvi-a dizer num sopro de voz muito calmo: nunca na vida tive carinho de ninguém.“
No trajecto para o Café Bar, a minha amiga tocava, de vezes em quando, à campainha de nossa casa,
dizendo, pelo intercomunicador, que ia deixar um seu apontamento, na caixa do correio (por via de regra
eram manuscritos que nos eram dedicados, mormente em quadras festivas, como o Natal e a Páscoa).
Quando ambas leccionámos na então “Escola Preparatória Teixeira de Pascoaes”, (posterior Ciclo
Preparatório) mais se estreitaram as nossas relações, como refere o seu sobrinho Luís num texto recente: ”dava aulas na Escola Preparatória de Amarante. Aqui criou relações com alunos e colegas que
se mantiveram para sempre.
Muitas das colegas faziam parte de um grupo com quem durante anos se encontrava no Café Bar
em S. Gonçalo a seguir ao almoço. Uma delas, a Belinha Freitas, tornou-se, de resto, uma das ligações
mais próximas de minha tia. A amizade era extensiva às filhas e depois aos netos deste casal que era
visita assídua da casa”.
Diga-se de passagem, que já antes nos encontrávamos na Casa das Lérias, a pretexto do café diário, e
onde a minha boa amiga se apresentava com um maço e recortes de jornais, com palavras cruzadas, que
resolvíamos, ao desafio, que por vezes se estendia dias seguintes.
Em sua casa, tínhamos a porta sempre aberta, o mesmo acontecendo com o meu marido, com o
qual fortaleceu laços de amizade que se traduziam em longas conversas junto à lareira, quando não à
cabeceira da cama quando estava doente, ou tão só ganhando coragem para se levantar.
Rematamos, com dois outros seus manuscritos:

A VIDA
A vida não está no que acontece.
A vida está escondida
A vida só aparece
A quem a merece
E da sua vida se esquece.
T i a L ala, 2 4 de Ag o sto de 2 0 10
ÍNDICE

(Para a Belinha)
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LIBERDADE
Dai-me a minha liberdade de dizer coisas erradas.
Talvez a vossa verdade,
Sejam cinzas apagadas.
L ALA, Cami n h a, Ve rão de 2 01 1
(Para o Fitui)
(1) Fitui: petit nom do meu marido

A Menina Lalinha fez ninho no coração desta família (filhas e netos, incluídos) que elegeu como
se sua fosse. UMA GRANDE HONRA!
Amarante, 26 de jan e i ro de 2 02 2, BELINHA (Isabel Pereira da Silva) 20
[ Depoimen to de I sabe l Amé li a Sardo e i ra P e re i ra d a S i l v a ]

ÍNDICE

[Fotografia, da esquerda para a direita: Isabel Amélia Sardoeira Pereira da Silva (Professora de Matemática e Ciências), Maria Eulália
Macedo, Maria de Lourdes Correia Gomes (Professora de Português), Arlete Pinto Barbosa e Conceição Neri; Amarante, ca. 1969.]
Fotografia cedida pelo Coronel Artur da Mota Freitas.

20. Isabel Amélia Sardoeira Pereira da Silva nasceu em Amarante a 21 de janeiro de 1944. Maria Eulália Macedo refere-se a esta colega e amiga no texto Escola
do Ribeirinho: «No meu contacto com a Isabel aprendi sempre alguma coisa a serenidade, … e o sentido de humor!»
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[Fotografia de Maria Eulália van Zeller de Macedo com alunas, – provavelmente da escola Industrial e Comercial – no parque florestal
/ rio Tâmega, Amarante: Foto Arte, ca. 1965/1967, 14x8,5cm.]

PORQUE É DE AMOR QUE FALO…
Porque é de amor que falo…
«O único remédio é amar. Amar as coisas e amar as pessoas, amar as cores, as mutações da hora,
o ciclo das estações, amar o tempo de ser, de lembrar, de conhecer».
Com a idade aprendi a amar melhor. Conheço os ritmos e os gestos. Adormecer… acordar… enrolar-me em mim, vergar os dedos em jeito de ternura, pôr uma gota de perfume caro, olhar os retratos
antigos, onde estão os meus mortos…
Falar com as coisas, pôr na mesa a toalha de linho e o vidro azul dos copos… Ter meus espaços e meu chão.
Os meninos que brincam no adro da Igreja não serão anjos? Espíritos astrais? Do concreto parto para o
Transcendente. A Serra do Marão na Primavera é sacerdote digno, paramentado de urze roxa e giesta amarela.
Ouço a música das palavras. E o silêncio que depois delas nos deixa uma oculta vontade de chorar.
Chorar, é isso, como quem descobre. De tanto amar a Vida, íntima comoção me põe lágrimas nos olhos
e no peito uma ferida. «O único remédio é amar»!
Mari a Eu láli a de Mace do ; Am a ra n t e , 17 d e j u n h o d e 19 9 6 .
[Texto do encontro com alunas da Escola de Artes e Ofícios.]

UMA BREVE ANÁLISE AO CONTO “ENCONTRO MARCADO”
Aquando da inauguração da biblioteca escolar da EB 2/3 Teixeira de Pascoaes, Biblioteca Maria
Eulália de Macedo, estive presente em representação institucional e, na minha intervenção, fiz uma
análise oral ao conto “Encontro Marcado”, que pertence ao livro de contos “História de Poucas Palavras”
da autoria da homenageada que emprestou o nome à biblioteca da escola.
Alguém, presumo que a família, terá gostado da apresentação e tê-lo-á confidenciado à Lalinha que,
por razões de saúde, não pôde estar presente nessa inauguração/homenagem a uma das mais estimadas
professoras da escola. Telefonou-me mais tarde, a pedir a análise mas, como não a tinha escrita, prometi-lhe que a passaria a escrito pelo que, “mutatis mutandis”, é o que faço a seguir, sem antes lembrar
que precedi a análise do conto com algumas considerações de natureza filológica sobre o nome Eulália.
Na verdade, ouvi falar da Lalinha através da Dra Manuela Monteiro e estava na Escola Secundária
quando ela foi convidada para uma qualquer palestra de que já não lembro pormenores. O que retenho
é que aquela figura altiva, elegante, de voz firme, profundamente humana me fascinou e cativou, e
comecei a refletir como o seu nome conjugava tão bem e também com o seu perfil.
De facto, Eulália é uma palavra de origem grega. O nome “lalia” significa conversa, rumor, fala. O
verbo “laléo” significa conversar, falar. O prefixo “eu” significa “bem”. Assim o nome Eulália e Eufémia
são quase sinónimos. Eufémia remete para o cuidado de falar com palavras que não tragam os maus
agoiros e Eulália para o uso e a intensidade do falar. Em resumo, a nossa Lalinha foi predestinada com
o nome que a carateriza como pessoa boa conversadora, que fala bem.
Este “Encontro Marcado” in “História de Poucas Palavras” tem uma ação “simples”: apresenta um
narrador que observa os comportamentos das pessoas, individuais e coletivas, num salão de cabeleireira,
expressando alternadamente as sugestões impressivas desses comportamentos com os diálogos em
discurso direto ou semidireto, em tempo presente ou em evocação analética.
Usando uma linguagem mais erudita, direi que a sintagmática textual desta narrativa não incide na
sua complexidade diegética, nem poderia sê-lo, tratando-se de um conto (e de poucas palavras, como
convém à categoria do Conto), mas da riqueza das categorias de espaço e de personagens.
Temos, então, subjacente a esta narrativa, o macro-espaço urbano (as pessoas não querem perder
a “camionette”), que é o espaço do narrador, aliás, de uma narradora visto que é transcrito um curto
diálogo em que uma personagem se dirige à narradora tratando-a por “menina”. É, certamente, uma
narradora solteira. Não será ousado especular que há uma identificação entre a narradora e a autora
e que, por conseguinte, esse macro-espaço físico é/será Amarante visto que o conto se inicia pela
frase «Na minha terra diz-se ‹ir à cabeleireira› e não ‹ao cabeleireiro›.»Além do macro-espaço urbano
(Amarante?), a ação decorre no micro-espaço físico - o salão de cabeleireira. Um espaço lúgubre em
que, por ser agosto, abafava-se de calor de trovoada, as mulheres tiravam os sapatos e cheirava a suor,
misturado com o desconfortável “perfume quente da laca” - atente-se na feliz e fina ironia sinestésica.
Além do espaço físico, emerge o espaço social e o espaço psicológico o que me leva a caraterizar esta
narrativa como de espaço social, com um grande relevo da interioridade das personagens. Com efeito, no
salão de cabeleireira vão entrando as personagens, num indício temporal - sexta-feira. A sexta-feira assume
um relevo semiótico - tragédia, desgraça. Só, aparentemente, no contexto desta narrativa, a sexta-feira é
apenas o ante-fim-de-semana. Realmente, paira em todo o conto um ar trágico da vida, sugerindo a atmosfera de Vergílio Ferreira.
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O salão de cabeleireira é o ponto de convergência de pessoas e de conversas, principalmente de
morte; pessoas da terra e pessoas de fora, pessoas velhas e novas, gordas e magras, gente pobre e gente
rica... “gente diferente, reunida pela ocasional necessidade de Beleza”. Assim, a narrativa, num processo
surrealista transfigurado através dos olhos da narradora, vai apresentando personagens alegóricas:
entra a Fealdade, entra a Ilusão, espera cá fora a Aceitação dos maridos, entra o Sonho personificando
uma jovem, entra o Absurdo, o Susto, o Mistério, o Instinto... todas estas personagens encarnando a
Vida, o Amor e a Dor.
Estas personagens alegóricas “convivem” com as personagens reais: com a apressada D. Mariana que,
fortificada no seu estatuto de credora de algumas das clientes presentes, se sente no direito de passar
à frente; convivem com a Lidinha do Alfaiate (repare-se na sugestão do nome - além do regionalismo
“Lidinha”, o nome poderia sugerir uma mulher de lida, de trabalho, de esforço - mas não. Ela é a mulher
priveligiada que exalta as qualidades do marido; ele é que tem muita lida, poupando-a a esforços. E
nesta simples referência (em que subtilmente assoma a submissão da esposa ao poder dominador do
marido), por contrastre se sugere que as outras não só são feias e mal ajeitadas pelo trabalho e “por
suportar vidas de escravas - os pés herdados de gerações humildes, as unhas roídas de pó e sujidades”,
como também não serão muito bem consideradas na família); convivem com a “menina gorda, brasileira
de S. Paulo, pele escura, oleosa.” E enternecidas na sua preocupação de ficarem bonitas, na sua ilusão
de fugirem ao que são, das emigrantes empertigadas em alterarem o seu estatuto social, nem sequer
reparam na fealdade que vai desfilando, à medida que saem da cadeira, visto que se acentuam as diferenças entre o artifício e a realidade, entre o parecer e o ser.
Por contraste com estas personagens, reais ou alegorizadas, objeto de uma terna análise corrosiva
(terna porque são vítimas da condição humana e corrosiva pela denúncia da procupação em mascararem essa condição), sobressaem as empregadas, exaltadas pelo seu trabalho. Aqui não posso deixar
de fazer uma ligação intertextual ao poema “Num Bairro Moderno” de Cesário Verde. A beleza dessas
empregadas reside no desembaraço submisso aos caprichos luxuosos de quem lhes dá a vida a ganhar.
As empregadas são adjetivadas pela gradação crescente “rápidas, hábeis, quase vertiginosas nos seus
gestos.” E o texto continua a exaltar a sua beleza através do olhar pessoal da narradora: “Uma delas tem
mãos belíssimas. Entretenho-me a ver-lhe os seus dedos de bailarina que me lembram asas de pássaro
(...)”. Vale a pena acentuar o superlativo “belíssimas” associando metaforicamente o trabalhar das mãos
à elegância da bailarina ou às sugestivas asas de pássaro, indiciando o confronto entre a obrigação de
fazer o “serviço” (de servir os outros) com a elegância e a liberdade que o voo dos pássaros sugere, a
dicotomia entre escravatura da necessidade da vida e a vontade de abrir asas. E assim, ao mesmo tempo
que o conto encerra crítica social, daí eu dizer que é uma narrativa de espaço social, também exalta
o trabalho, numa lógica neorrealista e pontua uma penetrante e enternecedora análise psicológica. É
através do olhar exclusivo da narradora que sobressaem os pormenores psicológicos das personagens.
Temos, assim, uma narradora intradiegética que apresenta a diegese através da focalização interna e
que se interroga... aliás, se amargura com a “ocasional necessidade de Beleza” das mulheres.
Tratando-se de um conto curto, uma “história de poucas palavras”, insisto, há todo um universo de
sentimentos, não expressos, mas remetidos pelo desenrolar do olhar focalizante. Um olhar de crítica
terna, reitero; mas também um olhar sobre a natureza humana que teima em não se aceitar tal como
é ou em se emproar no que não é. Por fim, a narradora sentencia o inexorável encontro com a Vida, na
sua dupla dimensão de Amor e Dor.
Vale então a pena voltar à ação e à explicação do título “Encontro Marcado”: É o encontro das pessoas
na cabeleireira, da gente pobre e da gente rica, da gente conhecida e desconhecida. Mas também da

gente pobre com a ilusão de aparentar ser rica, da gente feia e velha com a sua ilusão de jovialidade, da
gente jovem na busca das condições para a conquista do príncipe, do real e do irreal, do objetivo e do
subjetivo. É ainda o encontro (ou desencontro?) irremediável de cada um com o seu próprio destino - a
Vida. É, por fim, também o encontro da narradora consigo própria naquela relação fraterna de Amor
pelos outros, numa atitude de franciscana solideriedade em que Amor rima com Dor.
Nota final: Em tão curtas palavras, o conto, classificado por mim “como de espaço”, também o poderia
ser “de personagem”, com toques de neorrealismo com a crítica social; também é densificado por surrealismo. Finalmente, tendo por tema “A Vida”, poderia ser catalogado por narrativa sobre a condição humana.
Cada um faça o seu próprio juízo e se não leu este e os outros, faça o favor de ler porque vale a pena.
A propósito disto, concluo com palavras de Maria Eulália de Macedo: “A verdade do que escrevo
não é talvez a exacta realidade de quem me lê.”
Abel António de Guimarães Coelho, Amaran t e , 2 3 d e m a rç o d e 2 0 10 .
[Texto lido no dia de inauguração da biblioteca escolar Maria Eulália van Zeller Macedo; Amarante, 23 de março de 2010.]

[Fotografia com o nome da Biblioteca Escolar 21 (Maria Eulália Macedo) / Agrupamento de Escolas de Amarante, 23
de março de 2010.] F: Biblioteca Municipal Albano Sardoeira.

[Cartaz da Semana de Leitura / Biblioteca do Agrupamento de Escolas de Amarante, Amarante, março de 2010.]
Documento cedido pela biblioteca escolar Maria Eulália Macedo, Agrupamento de Escolas de Amarante.
21. Em 23 de março de 2010, o Agrupamento de Escolas de Amarante decidiu atribuir o nome da escritora amarantina Maria Eulália
de Macedo à sua biblioteca escolar que então entrava em funcionamento. Desta homenagem reproduzimos um conjunto de documentos bem como o discurso do Vereador da Educação na altura, Dr. Abel Coelho.
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[Convite para a Homenagem à escritora Maria Eulália Macedo / Agrupamento de Escolas de Amarante, Amarante,
março de 2010.] Documento cedido pela biblioteca escolar Maria Eulália Macedo, Agrupamento de Escolas de Amarante.

ÍNDICE

[As Palavras Ofendidas / Maria Eulália Macedo, 15 de novembro de 2010,
manuscrito, s. l., 1 p., 30X21 cm.] Autógrafo assinado.
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[Construção no Vento Norte / Maria Eulália Macedo. – Lisboa: Edições
Panorama, 1969. – 68 p.]

Construção no Vento Norte é um livro de poesia que concorreu ao Prémio do Concurso de Manuscritos. Este livro foi
dedicado pela autora ao seu sobrinho Ricardo (tinha falecido
em 1968) e à escritora Maria Ondina Braga, a qual procedeu à
entrega deste livro para o Concurso de Manuscritos do S.N.I.22
F: Biblioteca Municipal Albano Sardoeira.

[Estojo do Prémio do Concurso de Manuscritos de Poesia /
Secretariado Nacional de Informação, Lisboa, 1967.]

ÍNDICE

[Raízes / Maria Eulália Macedo. – Lisboa : Sociedade de Expansão
Cultural, 1970. – 86 p.] Coleção Convergência, com dedicatória a Ilídio
Sardoeira. F: Biblioteca Municipal Albano Sardoeira.

22. S.N.I. – Secretariado Nacional de Informação, Cultura Popular e Turismo. Criado
em 1933, adotou a designação S.N.I., em 1945. É conhecido pela sua abreviatura. Durante o período do Estado Novo, o S.N.I. foi a entidade responsável pela propaganda
política, informação pública e comunicação social. A sua sede era o Palácio Foz na
Praça dos Restauradores em Lisboa.
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[Carta], [s. d.], Torres Vedras para Maria Eulalia Macedo, [s. l.] /
Carmen Sofia. – 2 p., 21 cm.] Autógrafo assinado.

A propósito da edição do livro Histórias de Poucas Palavras
Carmem Sofia escreve “… a tua prosa-poesia tem o sabor de uma
mensagem de verdade e de vida que refresca e nos faz mais ricos.
Por isso o tenho recomendado, já o introduzi no liceu através duma
professora de português”. Folha de papel timbrada do Hotel Golf
Mar – Termas do Vimieiro (Torres Vedras).
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[Histórias de Poucas Palavras / Maria Eulália Macedo. – Lisboa : Edições
Ática, 1971. – 135 p.] Com apresentação de Jacinto Prado Coelho.
F: Biblioteca Municipal Albano Sardoeira.

Fernando é primo de Maria Eulália Macedo e dá-lhe os parabéns
pelo seu primeiro livro de prosa porque, na sua opinião, «a linguagem
tem uma tal naturalidade uma tal fluência, que parece te estarmos a
ouvir, quer dizer a linguagem escrita dá a ilusão de linguagem falada.
Simples ilusão, claro. Mas aí é que está a arte.»

ÍNDICE

[Carta], 1972 jan. 30, Lisboa para Maria Eulália Macedo, [s. l.] / Fernando
Pamplona23– 2 p., 21 cm.] Autógrafo assinado.

23. Fernando Pamplona nasceu na cidade do Porto a 1 de maio de 1909 e faleceu na cidade
de Lisboa a 17 de maio de 1989, foi crítico e autor de vários de livros de arte.
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Jacinto Prado Coelho escreve a Maria Eulália Macedo sobre a edição de Histórias de Poucas
Palavras. Considera a apresentação gráfica bem conseguida «tudo me parece bem, a um tempo sóbrio
e moderno, capaz de atrair o leitor. Aguardamos agora a reação da cultura. Na Colóquio/Letras, ocupar-se-á do livro João Pedro de Andrade, homem independente e lúcido, alheio à obsessão de escola
e fórmulas estéticas».
24. Jacinto do Prado Coelho nasceu a 1 de agosto de 1920, em Lisboa e morreu a 19 de novembro de 1984 na mesma cidade. Considerado um percursor do estudo de Literatura comparada em Portugal.
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[Carta], 1972 jan. 28, Lisboa para Maria Eulália Macedo, [s. l.] / Jacinto Prado Coelho 24. – 2 p., 23 cm.]
Autógrafo assinado.

ÍNDICE
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[Carta], [1972?] jan. 27, Porto para Maria Eulália Macedo, [s. l.] / António
Calém 26. – 1 p., 30 cm.] Autógrafo assinado.

António Sousa Machado em seu nome e da sua mulher (que também assina a carta), Maria da Conceição Bacelar, felicita Maria Eulália
Macedo pelas Histórias de Poucas Palavras. Sobre o mesmo diz «A sua
declaração de amor a Amarante acho-a perfeita. De resto ela revela
logo o seu poder de fazer uma história em poucas palavras».

António Calém escreve a Maria Eulália Macedo a propósito de
Histórias de Poucas Palavras «siderado… fulminado com o teu livro!...
Um grande beijo de parabéns seu Monstro Sagrado do Marão e preciso
de estar contigo. Combina com alguém daí Mariasinha e Manel e venham jantar a minha casa. Lembra-te que S. Roque fica a dois passos
de Amarante».

25. António Coelho de Araújo de Sousa Machado nasceu em Ponte de Lima, a 19 de abril de 1906 e morreu no Porto a 15 de outubro de 1987. Foi advogado, Governador Civil do Porto e fundador
da Universidade Livre. Casou, em Vila Garcia, a 30 de agosto de 1934, com Maria da Conceição Vaz Guedes Bacelar, publicista e artista plástica, neta do 3º Visconde de Vila Garcia. Tem uma
vasta bibliografia publicada sobre a cidade do Porto e sobre Amarante publicou “Amarante Medieval”.
26. António Calém nasceu a 30 de agosto de 1888 no Porto e aí faleceu a 27 de maio de 1963. Era comerciante de vinho do Porto.
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[Carta], [1972] fev. 5, Porto para Maria Eulália Macedo, [s. l.] / António Sousa
Machado 25. – 2 p., 25cm.] Autógrafo assinado.

ÍNDICE
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[Carta], 1972 jan. 28, Amarante para Maria Eulália
Macedo, [s. l.] / Maria José Teixeira de Vasconcelos.
– 1 p., 30 cm.] Autógrafo assinado.

Maria José Teixeira de Vasconcelos recebeu o livro Histórias de Poucas Palavras com
«uma alegria quente e dolorosa» e acrescenta «É a beleza da tua verdade que eu quero
saudar com quente e dolorosa alegria. O retrato da tua mãe… que maravilha!»
(Papel timbrado da Casa de Souto Vêdro.)
[Bilhete Postal], [1972?], [s. l.] para Maria Eulália
Macedo, Amarante / António Calém. – 1 Bilhete Postal,
15 cm.] Autógrafo assinado.

ÍNDICE

António Calém sobre o livro Histórias
de Poucas Palavras refere o seguinte: «…
dir-te-ei mais uma vez sobre o teu livro que
nunca li nada onde a beleza fosse tão quimicamente pura».
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[Histórias de Poucas Palavras / Maria Eulália Macedo. – Amarante:
Câmara Municipal de Amarante, 2ª ed., com ilustrações e design de
Joana Pinheiro Torres de Macedo, 2009. – 141 p.]
F: Biblioteca Municipal Albano Sardoeira.

[Fotografia de Maria Eulália Macedo com Armindo José da Cunha Abreu,
presidente da Câmara e José Rui, escritor na apresentação da 2ª Edição
de Histórias de Poucas Palavras, Biblioteca Municipal de Amarante, 3 de
Julho de 2009.]

ÍNDICE

[Fotografia de Maria Eulália de Macedo com Maria Manuel Alvito,
apresentação da 2ª edição de Histórias de Poucas Palavras, Biblioteca
Municipal de Amarante, 3 de julho de 2009. Maria Manuel leu poesia e
prosa de Maria Eulália.]
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[Bilhete Postal], 2009 ago. 13, Braga para Maria Eulália
Macedo, [s. l.] / Vergílio Alberto Vieira 27. – 1 Bilhete Postal,
175 cm.] Autógrafo assinado.

Vergílio diz a Maria Eulália Macedo que é um privilégio reler Histórias de Poucas Palavras «incomparável edição, feita por quem estima, à medida de quem
a merece.»

[As Moradas Terrenas / Maria Eulália Macedo. – Amarante : Edição de
Autor, 1994. – 154 p.] F: Biblioteca Municipal Albano Sardoeira.

in: [Amarante, edição de autor, 1994, com o apoio da Câmara Municipal.]
27. Vergílio Alberto Vieira nasceu em 1950, Amares, Braga é escritor, poeta e crítico literário. Foi amigo de Maria Eulália Macedo.
28. Barscherie, palavra de língua francesa, o termo tem o significado em língua portuguesa de “tontice”, escrito por Maria Eulália
Macedo como “barscheire”.
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O livro As Moradas Terrenas resulta da correspondência de Maria Eulália Macedo
e a escritora e amiga Maria Cecília Correia, entre 1973 e 1993. Com o intuito de uma
futura publicação, Maria Cecília Correia enviou fotocópias das cartas que lhe foram
dirigidas por Maria Eulália Macedo. Estes documentos não estão datados, mas a sua
datação pode ser aferida pelos assuntos e ou acontecimentos que os mesmos referem.
Numa dessas cartas com a data “Amarante 24”, Maria Eulália Macedo exclama à sua
amiga “Que cartas as tuas. E tanta barscherie28 [SIC] se publica”. Nós temos que pensar a
sério na publicação da nossa correspondência. Era talvez uma coisa que me apetecia para
quebrar a obcecação [sic] da doença e animar o espírito”. Nesses documentos fotocopiados,
encontramos além de excertos sublinhados a vermelho, que terão dado origem aos textos
de As Moradas Terrenas, embora pouca, alguma marginália de Maria Eulália Macedo.

[Fotografia de Maria Eulália Macedo na apresentação de Moradas Terrenas,
salão nobre dos Paços do Concelho, Amarante, 12 de março de 1994. Da esq.
para a dta. Maria João Reynaud, Maria Eulália de Macedo, Francisco Assis
(presidente da câmara), Padre Amaro Gonçalo, Maria Ondina Braga.]
[Fotografia de Maria Eulália Macedo na apresentação de Moradas Terrenas,
salão nobre dos Paços do Concelho, Amarante, 12 de março de 1994.]

ÍNDICE

[Fotografia de Maria Adelina Vieira com Maria Eulália Macedo na casa de
Maria Eulália Macedo, Amarante (Casa dos Macedos), 12 de março de 1994.]
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No livro de Maria Eulália Macedo As Moradas Terrenas, edição de autora, destacamos a dedicatória a Maria Cecília Correia «Este livro é uma história de amor, porque foi a escritora Maria
Cecília Correia que recolheu e guardou os textos que em parte lhe eram dirigidos e agora são publicados» e no final, em «P.S. – Agora que partiste, Cecília, este livro é uma história de Amor e Morte.
Que imensa saudade!»
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[Carta de Maria Eulália Macedo, Amarante 24.]

[Cartas], [s. d.], para Maria Cecília Correia, [s. l.] / Maria Eulália Macedo. – 1 caderno, 32X24 cm.]
Datilografado.

[Fotografia de Maria Eulália Macedo com amigas. Da esquerda para a direita: Maria Eulália Macedo, Maria
Manuela Monteiro, Maria Ondina Braga (ao centro), últimas duas pessoas, Maria da Graça Salema e Maria
João Reynaud, Amarante (Casa dos Macedos), 12 de março de 1994.]
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É um dos cadernos que Maria Cecília Correia fazia para enviar à sua amiga. Este tem capa com
encadernação a pano preto florido. As cartas foram transcritas e datilografadas por Maria Cecília
Correia. Na primeira folha, nome «Lala» com desenho.

[O Meu Chão é de Vertigem / Maria Eulália Macedo. – Porto : Officium
Lectionis Edições, 2021.]

Há poetas e escritores que não pertencem à literatura. Escrevem sem preocupações literárias, alheios
a movimentos, a escolas, a tendências. Escrevem na máxima ignorância da literatura do seu tempo, não
tendo qualquer propósito de fazer parte dela. São apenas fiéis a si mesmos, ao impulso íntimo que os
leva a compor, e isso lhes basta. É esse em parte o caso de Maria Eulália de Macedo, que numa longa
vida de 90 anos (1921-2011) publicou tão-só quatro livros – Construção no Vento Norte (1969), Raízes
(1970), História de Poucas Palavras (1971) e As Moradas Terrenas (1994).
A história editorial do seu primeiro livro é ilustrativa da sua situação. O livro surgiu quase por acaso.
Maria Ondina Braga decidiu enviar sem dar conhecimento à autora um manuscrito poético de Maria
Eulália, sua amiga, a um concurso do SNI. O conjunto ganhou inesperadamente o prémio e foi publicado
no ano seguinte. Também o seu derradeiro livro tem história análoga. Composto por parágrafos isolados
de cartas privadas, o volume foi quase todo construído pela destinatária das cartas, a escritora Maria
Cecília Correia, inconformada que estava com o silêncio a que a autora se remetera há mais de 20 anos.
A publicação do seu primeiro livro – 52 poemas introduzidos por um impressivo texto narrativo,
mais tarde incluído no volume de 1971 – despertou atenção no meio literário e jornalístico da época.
João Bigotte Chorão notou a sua qualidade no Diário de Notícias; Urbano Tavares Rodrigues no Jornal
do Comércio disse que se tratava “não de mais um livro, mas do livro duma existência estética”; o Diário
de Lisboa numa longa nota não assinada falou de um livro “bonito, sério, fundo e hábil” que revelava no
texto de abertura o talento de uma novelista “repousada, nostálgica, mas tão vibrante”. Esse primeiro
sucesso justifica talvez a facilidade na publicação nos anos imediatos dos seus dois livros seguintes,
apadrinhados por dois escritores reconhecidos, Domingos Monteiro e Jacinto do Prado Coelho, e surgidos em editoras de Lisboa, a Sociedade de Expansão Cultural e a Ática.
Com a publicação destes dois volumes, o primeiro um conjunto de 57 poemas e o segundo uma
reunião de 35 narrativas breves, a autora podia ter iniciado uma carreira literária, com a publicação
regular de livros em verso e em prosa, a atenção da crítica, a disponibilidade dos editores e um círculo
de leitores fiéis. Sabe-se que assim não foi e que só 23 anos mais tarde surgiu novo livro da autora – que
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NOS CEM ANOS DE MARIA EULÁLIA DE MACEDO

nem sequer projetado por ela foi. Uma escritora amiga com quem se correspondia quase diariamente
desde 1972 aproveitou fragmentos das suas cartas para construir o que veio a ser o livro derradeiro de
Maria Eulália, As Moradas Terrenas, que contou com um prólogo de Maria João Reynaud, estudiosa
que introduziu também a reedição em 2009 das Histórias de Poucas Palavras.
Conhecendo as características principais dos seus livros percebe-se que assim tenha sido e que
a autora tenha renunciado a uma carreira literária – para se manter fiel aos seus secretos desígnios
originais. Quando os seus primeiros livros surgiram, a crítica foi unânime em chamar a atenção para o
carácter vital da sua escrita. Era possível traçar-lhe uma família literária – Nobre, Pascoaes, Brandão,
Torga, Irene Lisboa – mas não eram esses paralelos que mais interessavam a crítica. O que mais a cativava
era o que havia de inexplicavelmente esquivo e intransitivo na sua escrita. Por isso Alexandre Pinheiro
Torres pôde dizer da sua conterrânea: Não há ninguém, na literatura portuguesa, que fale do quotidiano
simples e das coisas concretas como a Maria Eulália de Macedo. A sua voz é única. Não tem paralelo.
Qualquer comparação ecoaria a injusta, porque pressuporia tributos que ela não paga a ninguém.
A tentativa de escrever sem preocupações literárias, no alheamento de qualquer sistema e tradição,
que foi o propósito da autora de Raízes, não é forçosamente sinónimo de desleixo, de desinteresse, de
falta de talento verbal. A intenção desta escritora em fazer uma arte pobre, não literária, centrada nas
coisas concretas e esquecidas, nas emoções vivas e espontâneas, na simplicidade dos referentes, na
pobreza das alusões cultas, na rasura das referências eruditas, apresenta um rigoroso trabalho verbal,
que corresponde a um plano de antemão pensado e assumido e a uma construção segura e consciente.
Autores como Maria Eulália de Macedo necessitam que, sempre que deles se fala, lhes guardem
um território não literário – e não apenas por fidelidade, para não serem atraiçoados nos seus mais
íntimos propósitos, mas porque é nesse estar fora que melhor se capta a riqueza das suas palavras e
mais sobressai a dimensão verbal da sua aventura criativa de grandes solitários.
António Câ n di do F ran co 29

ÍNDICE

[Recensão crítica por António Cândido Franco à bibliografia da obra completa de Maria
Eulália Macedo, publicada por Officium Lectionis Edições, 2021.]

29. António Cândido Franco nasceu a 13 de julho de 1956, em Lisboa. É professor universitário, poeta, ensaísta, escritor literário e romancista português.
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MANUSCRITOS E IMPRESSOS

[“Pinochet” / Maria Eulália Macedo, Dez. 98, manuscrito.](À maneira de Sophia 30.)
Documento cedido pelos sobrinhos de Manuela Monteiro.

30. Uma das poetisas que Maria Eulália Macedo mais estimava.
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[O fugidio chão da Palavra / Maria Eulália Macedo, [s. d.], manuscrito, 27 f. (escritas),
8 f. (em branco), (caderno de textos com lombada em castanho e capa da mesma cor
mais clara).]

[As Chaves do Reino / Maria Eulália Macedo, 1998, manuscrito, 47 f.
(escritas), (caderno de textos com lombada em verde e capa de cor
castanho claro).]
ÍNDICE

[Testamento / Maria Eulália Macedo, [s. d.], manuscrito, texto do caderno
“O fugidio chão da Palavra”.]
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[Eu Amei Tudo / Maria Eulália Macedo, 2007 ago., manuscrito, [s. l.],
1 p., 30X21 cm.] Autógrafo assinado.
ÍNDICE

[Quando eu morrer / Maria Eulália Macedo, 199[?], manuscrito, /
(texto do caderno “As Chaves do Reino”, 1998).]

| 75 |

ÍNDICE

[Sra. Arminda Lavadeira / Maria Eulália Macedo, manuscrito, [s. d.,
s. l.], 2 p., 21X14 cm.] Autógrafo assinado. Nota: Bloco com 8 páginas
escritas e 4 em branco.

| 76 |

ÍNDICE

[Setembro / Outubro / Maria Eulália Macedo, manuscrito, [s. d., s. l.],
1 p., 30X21 cm.]
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[Os Tapetes de Flores de Caminha / Maria Eulália
Macedo, manuscrito, [s. d., s. l.], 1 p., 22X22 cm.]

ÍNDICE

[Chão Sonoro / Maria Eulália Macedo, manuscrito,
[s. d., s. l.], 1 p., 14X14 cm.]
Nota: Pensamento escrito num catálogo do Dia
Mundial do Livro.
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[Pedi a Deus, o Sono / Maria Eulália Macedo, manuscrito,
2008, [s. l.], 1 p., 30X21 cm.] Autógrafo assinado.

ÍNDICE

[Maria Eulália de Macedo, A original ficcionista e poetisa das poucas
mas humaníssimas palavras – Separata do «Boletim da Biblioteca Pública
Municipal de Matosinhos», nº 19 / Maria Eulália Macedo, 1972, Matosinhos,
62 p., 24X18 cm.]
F: Biblioteca Municipal Albano Sardoeira.
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Maria Eulália Macedo
– Mais Palavras

[A Serra do Marão / Maria Eulália Macedo
In: Panorama, nº 39, 1971 págs. 21-24.]

“Alma que se desprende numa prece.
Que suave e divino entardecer!
Como seria bom assim morrer;
Morrer como a Paisagem desfalece…”
(Teixeira d e Pasco ae s)

Vinde depressa, porque no mundo tudo está a desaparecer. E tenho medo que a própria perenidade das pedras das águas
não nos esteja garantida neste lugar de susto, onde nada permanece e a destruição tomou conta de nós!
Vinde depressa porque este é o sítio onde o Espírito fez seu ninho onde se esconde das ameaças da globalização da morte!
O Marão, Sacerdote digno segundo as ordens de Melquisedeque, é roxo e seco, é estático e solene.
E é amarelo e verde no mês das giestas.
Vinde ver a terra que foi raiz e razão de Pascoaes, Amadeo, António Cândido; flores da água do Pensamento, onde o Sonho
deslizava como um rio…
Vinde ver o Rio, em cujas areias dormem ciganos; “ciganos, negros ciganos…” E o rio os cobre com o seu lençol de nevoeiro e
brumas…Mulheres estão paradas nas estradas. Mulheres iguais a Pedras do Desencanto. Delas é o Sonho e a certeza de que
nunca lhes será dado o que lhes fora prometido.
Identificam-se com o húmus e com os mistérios da Permanência.
Entre elas e este chão há um segredo, um pacto oculto e calado.
Longe, no mais alto píncaro da montanha, ergue-se uma névoa branca e translúcida.
- Alma que se desprende numa prece Amarante, terras do Marão.
Maria Euláli a Mace do , [ s. d.] , dati lo g rafa d o .

ÍNDICE

VINDE DEPRESSA VER ESTA PAISAGEM

ÍNDICE
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Alexandre
Pinheiro
Torres 31

[Tubarões e Peixe Miúdo / Alexandre Pinheiro Torres. – Lisboa : Caminho,
1986. – 206 p.]
Nota: Com dedicatória de Alexandre Pinheiro Torres a Maria Eulália Macedo de 18
de setembro de 1986.

[A Flor Evaporada / Alexandre Pinheiro Torres 32. – Lisboa : Publicações Dom
Quixote, 1984. – 55 p.]
Nota: Com dedicatória de Alexandre Pinheiro Torres a Maria Eulália Macedo de 4
de novembro de 1984.

“Para a Lala, este poema todo escrito em Amarante, no dia do
enterro do meu tio Jaime, em que subitamente todos os mortos que
nos rodeiam se levantam do passado para protestar contra a nossa
indignidade perante a Morte ou a morte deles. Não tardará muito que
também façam de nós a mesma paródia carnavalescamente sinistra.
Quanto a mim a Vida está vista. O pior é que nunca nos fartamos
de ver mais… nem que seja o BEM-TRAMADO.
Com um abraço fraternal do
Alexandre, Cardiff, 4 Nov. 1984”

[Espingardas e Música Clássica / Alexandre Pinheiro Torres. – Lisboa :
Caminho, 1987. – 249 p.]
Nota: Com dedicatória de Alexandre Pinheiro Torres a Maria Eulália Macedo de 15
de setembro de 1987.

“Para a Lala, este romance do novo espaço geográfico e humano,
re-inventado conforme a minha fantasia (mas o retrato será menos
verdadeiro?, com a autêntica amizade de raiz fraternal do teu amigo já
muito idoso (Dr. Augusto Barros dixit).

31. O escritor Alexandre Pinheiro Torres nasceu em Amarante a 27 de dezembro de 1921 e faleceu em Cardif a 3 de agosto de 1999. A partir de 1965, devido ao regime salazarista, emigra para
Inglaterra onde leciona na Universidade de Cardif.
A sua irmã, Maria Amália da Silva Pinheiro Torres, casa em 1946, com Manuel van Zeller de Macedo da Cunha Coutinho, irmão de Maria Eulália de Macedo. A amizade entre Maria Eulália e o
poeta e crítico literário Alexandre Pinheiro Torres vai manter-se até à morte deste escritor.
32. Apresentamos as dedicatórias dos livros de Alexandre Pinheiro a Maria Eulália de Macedo que constituem, por falta de acesso à correspondência de ambos, um “registo epistolar” ilustrativo
da afinidade entre estes dois escritores, naturais de Amarante, com diferentes linguagens literárias.
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A l e x a n d re , Amarante, 15 de Setembro de 1987”

[A Nau de Quixibá / Alexandre Pinheiro Torres. – Lisboa : Caminho, 2ª ed., 1989.
– 246 p.]
Nota: Com dedicatória de Alexandre Pinheiro Torres a Maria Eulália Macedo
de 18 de novembro de 1989.

[Ensaios Escolhidos II / Alexandre Pinheiro Torres. – Lisboa : Caminho, 1990. – 298 p.]
Nota: Com dedicatória de Alexandre Pinheiro Torres a Maria Eulália Macedo de 6
de dezembro de 1990.

“Para a minha querida Amiga Lala, este novo livro (em que quase
tudo é velho) pedindo-lhe que tenha a paciência para ler o ensaio sobre
a poesia de Ruy Belo, pois gostava muito de, um dia, ouvir a sua opinião.
E, já agora, os votos mais sinceros de um bom Natal. Com o abraço sincero do
A l e x a n d re , C a rd i ff, 6 D e z . 19 9 0 ”

[Ensaios Escolhidos I / Alexandre Pinheiro Torres. – Lisboa : Caminho, 1989. – 317 p.]
Nota: Com dedicatória de Alexandre Pinheiro Torres a Maria Eulália Macedo de 18
de janeiro de 1990.

A lexandre, Cardiff, 1 8 Jan . 1 990”

[O Adeus às Virgens / Alexandre Pinheiro Torres. – Lisboa : Caminho, 1992. – 348 p.]
Nota: Com dedicatória de Alexandre Pinheiro Torres a Maria Eulália Macedo de 17
de setembro de 1992.

“Para a Lala, a quem desejo a coragem da Padeira de Aljubarrota
para publicar as suas obras33 avaramente escondidas e também (eventualmente) a de re-ler este livro, com o abraço do
A l e xa n d re , Amarante, 17 Set. 1992”

33. Alexandre Pinheiro Torres refere-se à edição das Moradas Terrenas, que são publicadas em 1994.
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“Querida Lala:
Isto é um livro para não leres. É daquelas coisas que os académicos
fazem e de que sempre se envergonham.
O book vai com um xi-coração e com o pedido que nem te canses a
acusar a recepção.
Em breve te enviarei a minha edição do NOVO CANCIONEIRO. Nesse
volume haverá coisas (não minhas) que gostarás de reler.
Mais um abração do

[Sou Toda Sua, Meu Guapo Cavaleiro / Alexandre Pinheiro Torres. – Lisboa :
Caminho, 1994. – 302 p.]
Nota: Com dedicatória de Alexandre Pinheiro Torres a Maria Eulália Macedo de 11
de setembro de 1994.

[A Quarta Invasão Francesa / Alexandre Pinheiro Torres. – Lisboa : Caminho,
1995. – 274 p.]
Nota: Com dedicatória de Alexandre Pinheiro Torres a Maria Eulália Macedo de 6
de novembro de 1995.

“Para a muito querida Lala ofereço-lhe – com o maior carinho –
este livro que reformulei recentemente. Espero, moça, que te agrade,
e, se te agradar, considerar-me-ei felicíssimo e recompensado. Com um
xi-coração dos antigos do teu muitíssimo dedicado

“Querida Lala, Aqui vai mais um livro de que nada gostarás da mesma forma que o Sou Toda Sua te deixou ferida não sei em que âmagos.
Mas é minha obrigação, mesmo como escritor modesto, dizer da
forma como vi o meu Tempo, que nele estive enterrado e ainda o vivo
com paixão.
Para que saibas: eu fui um dos signatários da candidatura de
Humberto Delgado às presidenciais de 1958. Aqui vai nestas páginas,
uma visão paródica de coisas que, nesse tempo e depois, correram
pela boca de muita gente. Teu “amigo-irmão” de sempre

Alexandre, Porto, 11 de Setembro 1994”

A l e x a n d re , C a rd i ff, 6 No v. 19 9 5 ”

[A Nau de Quixibá / Alexandre Pinheiro Torres. – Lisboa : Caminho, 2ª ed., 1989.
– 246 p.]
Nota: Com dedicatória de Alexandre Pinheiro Torres a Maria Eulália Macedo de 18
de agosto de 1996.
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[Espingardas e Música Clássica / Alexandre Pinheiro Torres. – Lisboa : Caminho,
2ª ed., 1995. – 274 p.]
Nota: Com dedicatória de Alexandre Pinheiro Torres a Maria Eulália Macedo de 11
de março de 1995.

[O Meu Anjo Catarina / Alexandre Pinheiro Torres. – Lisboa : Caminho, 1998.
– 224 p.]
Nota: Com dedicatória de Alexandre Pinheiro Torres a Maria Eulália Macedo de 22
de setembro de 1998.

[Amor, só Amor, Tudo Amor / Alexandre Pinheiro Torres. – Lisboa : Caminho,
1999. – 83 p.]
Nota: Com dedicatória de Alexandre Pinheiro Torres a Maria Eulália Macedo de 20
de abril de 1999.

[Postal de Aniversário para Maria Eulália Macedo / Alexandre Pinheiro Torres, 1999 mar. 21, Cardiff.]

ÍNDICE

Alexandre Pinheiro Torres escreve a Maria Eulália para lhe dar os parabéns pelo seu aniversário. Diz-lhe ainda que, em abril deste ano (1999),
vem a Lisboa para comemorar os 25 anos do 25 de Abril e informa que lhe enviará uma história que escreveu sobre este momento da História de
Portugal. Alexandre Pinheiro Torres está a referir-se ao seu romance Amor, só Amor, tudo Amor que foi publicado também em 1999. Em agosto
deste ano, este escritor, natural de Amarante, morre em Cardiff.
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[Postal de aniversário para Maria Eulália Macedo / Maria Olga (Viúva de Alexandre Pinheiro Torres.), 2008 mar. 21.]

No verso deste postal, um pensamento de Maria Eulália Macedo sobre a primavera e a Páscoa «Onde se esconde esta força que faz em
cada ano renascer a flor de glicínia e o rosmaninho?».

[As Moradas Terrenas / Maria Eulália Macedo. – Amarante : Edição de Autor,
1994. – 154 p.]
Nota: Com dedicatória de Maria Eulália Macedo a Alexandre Pinheiro Torres em
Março de 94.
Para o escritor Alexandre Pinheiro Torres.

L ala, Amaran te Março /94

“Ao poeta Alexandre Pinheiro Torres, ao Alexandre irmão da minha irmã Maria Amália quase nosso irmão também, com um abraço
de amizade da Lala”.
Documento cedido pela Biblioteca Municipal da Póvoa de Varzim.
ÍNDICE

Para ti Alexandre a minha amizade e a minha gratidão.

[Construção no Vento Norte / Maria Eulália Macedo. – Lisboa: Edições Panorama,
1969. – 68 p.]
Nota: Com dedicatória de Maria Eulália Macedo a Alexandre Pinheiro Torres.

Documento cedido pela Biblioteca Municipal da Póvoa de Varzim.
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Padre Amaro Gonçalo 34

[Bilhete Postal], 1996 set. 10, Istambul para Maria Eulália Macedo, Amarante / Amaro Gonçalo. – 1 Bilhete Postal, 17 cm.]
Autógrafo assinado.
Assinado por Padre Amaro Gonçalo e Ricardo Matos.

Padre Gonçalo escreve a Maria Eulália Macedo e diz-lhe que se encontra ao lado do Hotel onde Agatha Christie escreveu o seu romance e
aí lembraram também poetas que não morrem. Acrescenta “Da cidade onde a semente do cristianismo parece sepultada, enviamos um gesto de
esperança e amizade. Dos seus “meninos” Padre Amaro Gonçalo e Ricardo Matos”.

[Bilhete Postal], 1998 mar. 21, [s. l.] para Maria Eulália Macedo, [s. l.] / Amaro Gonçalo. – 1 Bilhete Postal, 15 cm.]
Autógrafo assinado.

ÍNDICE

Padre Gonçalo envia este postal, no dia do aniversário de Maria Eulália Macedo, com a seguinte mensagem “No “inverno” da minha travessia
pelas terras que me confiaram, encontro na palavra amiga e na oração fiel da Lalinha, o coração da primavera. Que Deus abençoe os dias, todos
os dias, deste tempo que só conhece “hoje e sempre”. Conte sempre comigo. Eu estou sempre aqui. Com amizade. Padre Amaro Gonçalo”.

34. Padre Amaro Gonçalo Ferreira Lopes nasceu em Eiriz, Paços de Ferreira a 28 de fevereiro de 1966. De 18 de outubro de 1992 a 20 de setembro de 2008 foi pároco de São Gonçalo e São
Veríssimo. Atualmente, é pároco de Nossa Senhora da Hora, Matosinhos.
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O meu primeiro encontro com a menina Lalinha aconteceu numa manhã do primeiro dia da semana,
no contexto do acolhimento ao novo pároco, naquele inaugural dia 18 de outubro de 1992, no Largo de
São Pedro. Rodeado quase e só de pessoas desconhecidas, eu, o padre novo em apresentação, vi por
entre a multidão, uma figura de sibila, com voz de trovão. Pelo que, atrevidamente, lhe perguntei, só para
meter conversa e dissipar o nevoeiro daquela manhã: “A Senhora é daqui”? E a Lalinha respondeu-me em
poucas palavras: “Não. Eu sou do outro mundo”. Confirmei imediatamente a intuição e a razão da minha
pergunta e ficou em mim o secreto desejo de vir a conhecer aquela alma penada de cabelos raros ao
vento. Vim a saber, no dia seguinte, que era uma das grandes mulheres da minha rua, pois a residência
paroquial era, à altura, precisamente a Casa onde nascera Teixeira de Pascoaes.
A Lalinha fora catequista e professora de EMRC e, quando cheguei, exercia o ministério de leitora nas
Missas da Paróquia de São Gonçalo. Quando subia ao ambão, a Palavra tornava-se um acontecimento. Os
ouvidos dos fiéis não faziam esforço para a escutar nem para a compreender. A Lalinha dava rosto, corpo e
alma à Palavra, como se a explicasse nas suas expressões corporais, nos seus silêncios cirúrgicos.
Rapidamente nos aproximamos, por empatia ou por simpatia, por afinidade e por contraste. Eu, com
a minha rebeldia jovial e impaciente, ela com a sua sabedoria anciã e paciente. Ambos com uma enorme
paixão pela Palavra e pela escrita, eu mais apegado ao Verbo da Revelação, ela uma Mestra na revelação
das histórias de poucas palavras. Li esse seu livro precisamente intitulado “História de poucas palavras”,
que ela me ofereceu e que me introduziu no espírito do lugar, e me ensinou a descalçar as sandálias, ao
pisar a terra sagrada, este chão de vertigem, para onde Deus me enviara. Todo o livro era uma radiografia
humana, social, cultural e espiritual, que me pôs em sintonia vital com a alma das gentes amarantinas.
A nossa amizade cresceu, dia após dia, à sombra do confessionário (de que não posso falar) e à mesa
do café, onde aprendi da Lalinha a amar as pessoas como elas são, a não pedir mais do que elas podiam
dar, a consolar mais do que a corrigir, a ser um entre muitos irmãos, a não caminhar depressa para não
ficar a andar sozinho. Escolhendo-me como seu diretor espiritual, pude fazer com ela um caminho de
libertação de um cristianismo que parecia mal casado com a sua funda humanidade. Pude conhecer, ao
longo do tempo, uma alma desassossegada, uma mística encarnada, uma cristã que bebia das Escrituras e
que amava muito a sua terra, as suas gentes, a vida, a Igreja, o mundo. Nenhum pecado, nenhum defeito a
fazia esmorecer no espanto e na gratidão pela vida. Era mulher inteira, livre, sem filtros e sem feminismos
exaltados, que contava as histórias de vida das mulheres da sua rua, ela que as conhecia pelos pés ligeiros
da visita aos pobres e pelas mãos cariciosas que tocavam a alma na sua carne sofredora.
Muito rapidamente, começámos a partilhar os textos escritos: ela, os seus versos; eu a redação da
homilia dominical. Ela fazia muitas observações ao texto e ajudava-me a encontrar o melhor registo,
o tom mais adequado à pregação. Era uma ouvinte exigente. Não queria que eu ralhasse. Queria que
amasse antes de tudo e acima de tudo, que amasse a Deus não sobre todas as coisas mas em todas as
coisas. Disputávamos leituras, da literatura portuguesa à literatura universal, das Escritura ao jornal
diário e aos artigos de opinião. Ela acabava de ler um livro e obrigava-me a lê-lo de seguida. Tudo ou
quase tudo se passava à mesa do café, no Café-Bar, com vista para o Largo de São Gonçalo. No Café
tinha e tem lugar reservado; ali chegava, primeiro que todos, e ali morava à espera, em espanto, em
silêncio, em observação dos movimentos das pessoas, dos turistas, do rio, do vento, da neve, dos pássaros, das figuras da terra, cujo perfil humano ela descrevia na perfeição. Quase diariamente tínhamos
encontro marcado e eu nunca paguei um café sequer “porque quem se sente à nossa mesa, não paga
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LALINHA, UMA MULHER DO OUTRO MUNDO!

a despesa”, dizia ela. E ali fazíamos um verdadeiro aggiornamento literário, um diário de viagem, com
a partilha da vida, dos estados de alma.
A certo tempo, com as novas tecnologias, eu passei a seu amanuense digital, passando “a limpo”
(“Passe-me isto a computador”!) os seus manuscritos diários, que se multiplicavam em cópias de distribuição gratuita às amigas e amigos, que ela congregava como um rebanho disperso de quadrantes
religiosos, políticos e sociais tão diversos.
A Lalinha fez-me guardião e fiel depositário dos seus cadernos de apontamentos, das suas agendas,
das suas folhas soltas, dos postais, das notas de autor e de rodapé, mas sobretudo da sua alma. Tudo
guardei, em versão papel, em versão digital e em registo cordial e memorial, como um tesouro precioso,
de uma Mulher que continua a falar-nos e a inspirar-nos o futuro.
A Lalinha permanecerá na minha vida como uma referência de mulher leiga, uma cristã assumida e
comprometida, sem adereços piedosos nem pretensões revolucionárias. Ela acompanhou-me de forma
fraterna e materna, no meu caminho de aprendiz de pastor. Se não fosse ela, eu não seria o que sou.
Sem ela, seria certamente mais pobre, menos homem, menos padre, menos pastor. Quis Deus que, pouco
antes da partida, ela passasse uns dias pelo Hospital Cuf, onde era e sou capelão. Aproveitámos as noites
sem visitas para pôr a nossa conversa em dia, desde a minha saída de Amarante, e ainda recordo o seu
desassossego final: “Padre Gonçalo, não tenha medo de amar as pessoas, de amar este mundo, como
ele é”. Sim, com ela aprendi, desde o primeiro dia, que só amaremos e compreenderemos este mundo,
com olhos videntes, quando pudermos dizer com verdade, como ela disse desde o meu primeiro dia:
“Eu não sou daqui. Eu sou do outro mundo”. De lá, dessa Terra Prometida, ela abra os nossos olhos à
esperança e nos ilumine e aqueça os corações com a sua palavra ardente.
Padre Amaro G o n çalo , 2 5 de j a n e i r o d e 2 0 2 2
[ D e po i me n to do Padre Amar o G o n ç a l o ]
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[Fotografia de Maria Eulália de Macedo no terraço de sua casa, Amarante,
ca. 2008.] Fotografia cedida pelo coronel Artur da Mota Freitas.
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José Rui Teixeira 35

[Carta], 2009 jul. 5, Amarante para José Rui, Maia
/ Maria Eulália Macedo. – 1 p., 29X21 cm.]
Autógrafo assinado.

Maria Eulália Macedo escreve a José Rui Teixeira a dizer-lhe que tem dormido com a carta, que este lhe escreveu, “abraçada à travesseira”.
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F: José Rui Teixeira.

35. José Rui Teixeira nasceu a 21 de setembro de 1974. ´É licenciado em Teologia na Universidade Católica Portuguesa, mestrado em
Filosofia e doutoramento em Literatura pela Faculdade de Letras da Universidade do Porto. Desenvolveu dois projetos de pós-doutoramento (F. de Filosofia e Ciências Socias da U.C.P. [Braga] e Faculdade de Filologia da Universidade de Salamanca). É diretor
pedagógico do Colégio Luso Francês (Porto).
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(NO FIO DE LINHO DAS PALAVRAS)

I
Quando, no início da década de 80, comecei a acompanhar o meu pai nas suas derivas de vendedor-viajante, por todo o país, Amarante era uma das minhas terras preferidas, particularmente no verão,
quando a descida do caudal da água descobria ilhas e ilhotas no Tâmega, estreitos istmos que formavam
penínsulas efémeras, habitadas por uma súbita vegetação e tantas rãs que me lembravam as pragas do
Egito, nas representações de uma Bíblia ilustrada que tínhamos em casa.
Nesse tempo, não conhecia ainda gente como Teixeira de Pascoaes ou Amadeo de Souza-Cardoso.
Mas já conhecia o Tâmega e o Marão, e já me comovia a Senhora da Ponte, com o Filho nos braços a
embrandecer a morte.
Regressei mais tarde, pela mão de Pascoaes, a perscrutar os rumores mais íntimos da sua poesia, a
descobrir os lugares interiores das suas paisagens.
Em junho de 2009, já depois de ter evocado a memória de Maria José Teixeira de Vasconcelos, fui
convidado para apresentar – na Biblioteca Municipal Albano Sardoeira – a reedição do livro de Maria
Eulália de Macedo: Histórias de poucas palavras.
Com o intuito de conhecer a autora, fui acompanhado à Casa dos Macedos, onde nos esperavam a
Eulália e a sua irmã, Lourdes, ambas com quase noventa anos.
Numa espécie de vestíbulo, guardado por um austero São Jorge (que ali continua, há mais de cem
anos, descansando ainda da luta contra a serpe, na procissão do Corpus Christi), enquanto subia as
escadas, ocorreram-me as palavras de Agustina Bessa-Luís: «Ali, em Amarante, há uma raça de gente muito
especial. Portugueses insondáveis, discretos, cheios de paradoxos, de secretas cóleras, de hábitos quase
patriarcais, de linguagem metafórica, de discursos vagos: campestres e babilónicos, ao mesmo tempo».
Confesso que só não lhes conheci secretas cóleras.
Tudo me impressionou profundamente: a casa, assombrada pelo seu passado de séculos e desassombrada pelo modo como aquelas duas mulheres conjugavam a vida no presente do indicativo; o
granito e as madeiras, os velhos livros e os retratos espectrais, o modo natural e orgânico como a casa
crescia e se abria para um jardim, com flores e árvores de fruto, numa certa desarrumação romântica.
Ali, o ser e o existir de cada coisa coincidiam, enquanto a Lourdes nos servia uma limonada fresca e a
Eulália falava, pausadamente, como um oráculo.
Este encontro e a leitura de Histórias de poucas palavras trouxeram-me a convicção de que não
podia ceder à tentação de uma apresentação academista, porque – apesar de ser uma «instituição»
amarantina, como Pascoaes e Amadeo – a Eulália começava a ser para mim a Lala, como quase todos
a tratavam, num misto de reverência e familiaridade.
No dia 2 de julho de 2009, na apresentação de Histórias de poucas palavras, li uma carta que lhe escrevi,
uma carta que – lida num evento público – não podia perder a comoção própria das coisas mais íntimas.
Passados três dias, chegou por correio a sua resposta:
Querido Rui
Acreditas tu que tenho dormido com a tua carta na cama, abraçada à travesseira.
A idade tem destas coisas boas: podemos amar as pessoas sem ambiguidades nem cautelas!
Eu, que nunca gostei do meu nome, passei a gostar. E lê-lo na tua carta tão bela dá-me plenitude
e faz-me companhia!
[…]
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Vou amanhã para Caminha. Depois volto. E falamos – porque nada ficou na mesma desde que
nos conhecemos.
Lala
Acreditei que sermos amigos era uma consequência de nos termos encontrado, do mesmo modo
que o nosso encontro me parecia uma extensão natural de existirmos.
Durante três anos, fui regressando à Casa dos Macedos. Conversávamos durante horas, muitas vezes
na companhia silenciosa e atenta da Lourdes. Junto à lareira, nos dias de frio e chuva, ou no jardim, à
sombra de velhas árvores amigas, na companhia de memórias que vinham de longe.
A Eulália tinha uma voz oracular e até os assuntos mais prosaicos ganhavam nela a espessura de
aforismos. Apontando para um muro, explicava que Teixeira de Pascoaes, ali sentado, com a perna
cruzada, enrolava um cigarro e fumava-o, entre um chiste e uma elegia.
Depois, apontando noutra direção, lembrava aquele dia em que Almada Negreiros, na Varanda da
Cerca, viu a «Zé» (Maria José Teixeira de Vasconcelos, sobrinha dileta de Pascoaes) e exclamou interrogativamente: «É uma rainha ou uma camponesa?».
Quando a Eulália falava, o tempo desacelerava e o coração embrandecia.
Durante três anos trocámos cartas como quem se namora. Invariavelmente, as suas começam com um
«Vem depressa». Havia nela uma urgência, porque – mesmo sem pressa – sabíamos que tínhamos pouco tempo.
A verdade é que pouco conhecíamos o passado um do outro, fosse porque eu tinha pouco passado,
fosse porque a Eulália era assumidamente uma mulher do presente. Falávamos sobre o tempo partilhado
e só raramente havia derivas por lembranças pretéritas (algumas serviam apenas para trazer ao presente
aqueles que já tinham morrido e que viviam ainda nas nossas conversas). Nunca anotei uma memória,
nos meus cadernos não existem apontamentos sobre os nossos encontros. Conhecendo-me como me
conheço, é estranho que não existam e ainda mais estranho que não o lamente. Guardo apenas as suas
cartas, mas – quando as releio – consigo resistir à saudade, talvez por sentir ainda que a sua morte foi
um mal-entendido.
Maria Eulália de Macedo nasceu no dia 21 de março de 1921 e morreu – passados mais de noventa anos
– no dia 4 de dezembro de 2011. Amarante e, particularmente, a Casa dos Macedos foram os loca sancta
não apenas da sua infância, mas de toda a sua vida. Não a impediram, no entanto, de conhecer o mundo:
outras cidades, outras paisagens, tantas pessoas.
De uma sólida educação na infância até aos estudos, mais tarde, na Faculdade de Letras da Universidade do Porto, a sua vida foi um contínuo processo de aprendizagem: com os livros que leu, com
os escritores que conheceu, mas sobretudo com as pessoas da sua terra, por vezes os mais simples, os
mais pobres, os mais frágeis.
Aprendeu e ensinou, nunca como quem dá uma esmola, mas como quem partilha algo com que se
intensifica a vida.
No dia em que a conheci soube imediatamente que tocava na superfície pressentida de uma realidade intensificada. E, à medida em que me fui adentrando no seu mundo, pela mão da sua amizade, fui
participando desse modo de ser e existir.
Em junho de 1972, a Eulália recebeu uma carta de Maria Cecília Correia. Nasceu aí uma fecunda
amizade. Logo na segunda carta que a Eulália lhe escreve (no dia 16 de julho), encontramos um belíssimo
e impressivo autorretrato:
Vou contar-lhe muitas coisas. Apetece-me escrever. […] Com os anos vou-me tornando exigente
de silêncio […].
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Tenho 51 anos. Sou solteira. […]
A minha vida: professora de Religião e Moral da escola técnica e no ciclo preparatório. Este cargo está
mal entregue em mim. Nenhumas certezas – algumas perceções de Deus (mas pessoais e intransmissíveis),
olhos abertos para as mentiras da minha vida, o jogo dos preconceitos, a fachada, a inconsequência,
a adesão às ambiguidades gerais e poluição moral de que não sou isenta, a vertigem da interrogação –
enfim, tudo me é familiar, próximo e inerente à minha condição.
Sou uma mulher saudável, aparentemente serena […]. A idade, que geralmente faz as pessoas ou
gordas ou magras, a mim trouxe-me somente algumas rugas […].
A província, a vida na província mantem-nos iguais a nós próprios. Uso o cabelo comprido, preso: há
vinte anos que me penteio deste modo. Gosto de perfumes, sedas lisas, blusas de seda natural. Gosto
de chá forte. Deito-me cedo. […]
Vivo numa velha casa, bonita por fora, mas no inverno desconfortável e difícil de aquecer. Não
temos aquecimento central e isto, na velhice que se aproxima, é terrível. Minha irmã Lourdes, solteira
como eu, mais ativa, como a formiga, não se assusta; e nela encontro a coragem que às vezes me falta
para continuar a viver.
[…] Eu, que aos vinte anos era racionalista e positiva, sou agora irremediavelmente romântica,
sentimental e transcendental. De tudo o que acontece, parece-me conhecer uma oculta causa ou divina razão. Classifico-me de sismógrafo-cismático quando me analiso e rio-me das minhas descobertas
metafísicas […].
Tenho aí, em Lisboa, uma grande amiga – a escritora Maria Ondina Braga. Conheço alguns poetas
e escritores. Poucos. Adoro receber correio.
Percebemos a importância que tiveram na sua vida as cartas que recebeu e que escreveu. Essas
cartas permitem-nos reconhecer que os seus textos publicados não são um exercício literário, na medida
em que há uma evidente coerência entre esses textos que publica e os seus escritos epistolares. Uns e
outros partilham as mesmas epifanias e desenganos, a mesma intimidade, o mesmo espanto.
E, desse modo, as palavras tornam-se lugar de encontro e confissão: «A solidão é o grande dom da
nossa infância. Costumo dizer que a solidão só é dada a quem a merece»; «Eu sou fraca de nervos. Viver
para mim é sempre esforço, controlo, liberdade vigiada, crítica interior, enfim, sofrimento. E é ímpeto de
entusiasmo também». Em setembro de 1972, aparece numa carta a casa antiga, o outono pressentido
e um sossego feito de conversas quase sem palavras:
Gostava também que viesse a nossa casa. Há janelas antigas e cortinas pobres. Há bancos de pedra
e corredores escuros onde os hóspedes tropeçam e onde eu me oriento melhor do que à luz crua das
ruas. […]
Hoje, um dia de nuvens belíssimas. Um outono já anunciado nas noites que começam a vir mais
cedo. Um sossego feito de conversas quase sem palavras.
II
Entre os escritores que conheceu e de que guardava memórias mais gratas, importa destacar Teixeira
de Pascoaes, Maria Cecília Correia, Alexandre Pinheiro Torres, Maria Ondina Braga. Talvez nenhum outro
a tenha influído – humana e literariamente – como Alexandre Pinheiro Torres.
A poesia portuguesa chegou cedo, pela mão da História da Literatura Portuguesa de Mendes dos
Remédios, com Antero de Quental, Guerra Junqueiro e António Nobre, entre tantos outros, cujos poemas
sabia de cor. Lê-se na introdução de Raízes: «Foram eles, esses poemas compridos e pouco enxutos de
palavras, dos poetas portugueses do século XIX e princípios deste século, os responsáveis pela minha
introdução nos reinos de outras realidades».

Entre tantos outros poetas: Camões, Cesário Verde e Fernando Pessoa, Mário de Sá-Carneiro e Florbela Espanca, José Régio, Sophia de Mello Breyner Andresen, Eugénio de Andrade, Sebastião da Gama,
Alexandre O’Neill e Ruy Belo. Admirava profundamente Agustina Bessa-Luís, repetia aforismos de Almada
Negreiros e de Agostinho da Silva e dizia – como se cantasse – versos de Ary dos Santos e Zeca Afonso.
Dos franceses e dos russos – a começar por Musset e Tolstoi – até aos ingleses, Eulália leu Virginia
Woolf, D. H. Lawrence e T. S. Eliot. Admirava Camus e confessava que não entendera Ulisses, de Joyce.
Estremecia quando recordava Katherine Mansfield.
Entre os brasileiros: Cecília Meireles, Manuel Bandeira e João Cabral de Melo Neto, «os versos
simples» de Vinicius de Moraes e «a poesia à solta na prosa» de Jorge Amado.
Fascinada pelos universos literários sul-americanos e africanos, falava com comoção de Cem anos
de solidão, de Gabriel García Márquez, e não se esquecia de Jorge Luis Borges, Pablo Neruda, Luandino
Vieira e Mia Couto.
Há já uma certa desarrumação neste ecletismo, o que é profundamente coerente com o modo como Maria
Eulália de Macedo se relacionava com a literatura, tanto na condição de leitora, como na condição de escritora.
A sua biblioteca era um exemplo de desorganização: os livros que – depois de ler – oferecia ou espalhava por
estantes sem outro critério que não fosse essa regra única, escrupulosamente respeitada, de não ter regras.
Essa liberdade e desprendimento – ou despretensão – em relação aos livros e às leituras, tinha Eulália
em relação aos seus escritos, espalhados em papéis e em cadernos, sem a pretensão de publicar nem de
ser reconhecida como escritora. Se dependesse dela, dificilmente teria publicado um livro.
Isso justifica que só em 1969 apareça Construção no vento norte, por iniciativa de Maria Ondina
Braga, que – em 1968 – tinha enviado esse conjunto de poemas para o Concurso de Manuscritos de
Poesia do SNI.
O livro abre com um texto extraordinário: «A terra dos bichos-de-conta» (que, passados dois anos,
seria integrado em Histórias de poucas palavras). Maria Eulália de Macedo adverte: «Esta história tinha
de ser contada. Está há muito madura e pronta no meu pensamento». A sua narrativa tem urgência e
necessidade. Nessa história, encontramos ruínas: ruínas de pedra e ruínas de gente… muda, sem história; mulheres que eram sombras escuras, sempre de luto. As personagens deste texto são os cheiros
e a podridão, o vento e o toque de sinos a defuntos, o peso das coisas, aquela «Terra de Sujeição» que
tanto lembra a vila de Húmus e a irmana com Raul Brandão, por uma espécie de atenção e denúncia,
e pela realidade observada desde a perspetiva de um existencialismo expressionista, uma realidade
mediada por um desengano áspero que não prescinde de alguma ternura exasperada, desdobrada em
quotidiano e grotesco, espaço concreto e tempo comum.
Em 1969, Eulália tem quase cinquenta anos e Construção no vento norte não tem a pretensão de
ser um livro disruptivo. No entanto, não passou desapercebido: Cruz Malpique e João Bigotte Chorão
destacaram a força do texto introdutório; Urbano Tavares Rodrigues preferiu salientar o diálogo com
António Nobre.
Com efeito, é evidente uma espécie de cumplicidade de Maria Eulália de Macedo com o autor do
Só, como se lê no poema «Carta a António Nobre»:
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Nós somos tristes por natureza
e nem sei se queríamos não ser assim.
Sento-me sempre contigo à mesa.
Dorme o teu sono.
Espera por mim.
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Tantas palavras tenho falado.
Não digas nada quando eu chegar.
Ficamos juntos, lado a lado,
a ver a Deus, a serenar!
E não se trata apenas de uma sentimental cumplicidade literária. Escuta-se em vários poemas de
Eulália a toada e os ritmos mais íntimos de alguns poemas do Só.
Creio que Maria Eulália de Macedo é um rebento tardio da árvore do neorromantismo, tendência
que apesar de deter, no princípio do século XX, uma hegemonia incontestável sobre um período de
entre dois e três decénios da literatura portuguesa, a história literária não lhe conferiu mais do que um
carácter intervalar.
Mas afirmar que Maria Eulália de Macedo é um rebento tardio da árvore do neorromantismo não
significa circunscrever a sua obra a essa tendência ou às réplicas mais ou menos anacrónicas de um
romantismo latente. O que distingue a obra de Maria Eulália de Macedo é uma espécie de «olhar primitivo», essa idiossincrasia que implica aventuras espirituais, acometimentos repentinos ou expedições
dificílimas que se dirigem a um núcleo impreterível e sempre elusivo.
E é isso que se sente na leitura de Construção no vento norte, como depois em Raízes e – ainda
mais intensamente – em Histórias de poucas palavras.
Eulália escolhe Pascoaes e Pessoa para apadrinharem Construção no vento norte com duas programáticas epígrafes, num livro que surge como uma partilha fraterna, como um objeto que desobstrui
um espaço emocional para a intimidade.
Dispersos pelas páginas deste livro, encontramos fragmentos de um autorretrato que nos permitem,
passados tantos anos, reconhecer Eulália: «E sou esta contradição/ de não gostar do pecado/ nem
gostar da perfeição»; «Apetecem-me as coisas da terra/ e as do céu»; «É evidente que ardo como um
círio!…»; «Com quem me não entendi/ foi com o meu coração».
Neste livro percebemos as preocupações, denúncias e reivindicações que encontraremos em toda a
sua obra: a condição e a dignidade das mulheres, dos pobres, dos loucos, dos mais frágeis.
Entre a infância – que recorda com comoção e alguma nostalgia – e o presente, que assume a partir
do compromisso de guardar o futuro; entre Amarante (que habitou como quem sabe partir) e o mundo
(que habitou como quem precisa regressar), Maria Eulália de Macedo viveu – ao modo dos santos e dos
poetas –, íntima das coisas que morrem, a aprender que a morte não existe.
Em 1970, é publicado o seu segundo livro: Raízes, com a chancela da Sociedade de Expansão Cultural,
na importante Coleção de Poesia – Convergência.
Os poemas que reúne em Raízes parecem mais dispersos do que os publicados em Construção no
vento norte. Com efeito, antes e depois destes livros, Maria Eulália de Macedo teve sempre os seus
escritos espalhados, em cadernos ou papéis soltos, sem a preocupação de formarem conjuntos nem a
pretensão de serem publicados.
É certo que foi o impacto de Construção no vento norte que motivou a publicação de Raízes, livro
igualmente marcado por segredos intuídos da arte poética e pela condição do poeta. A poesia aparece,
simultaneamente, como epifania e fatalidade. É uma extensão orgânica do tempo e do espaço, acumula
sedimentos de temporalidade, o rumor das estações, é seiva e sangue, fruto e flor, chão e vertigem…
chão de vertigem:

Recebo um poema pelo amanhecer
E dele todo o dia ando vestida.
Vou livre e calma como quem vai morrer
Mas o meu chão é de vertigem mal contida…
E, assim, o poema é dádiva e o poeta é um mediador: dá o que recebe, algo que não pode reter.
O Poema vem misterioso, implacável
E essencial como um deus.
Vem como um fruto,
Hermeticamente fechado e denso.
Vem como a água e como o sal.
Incorrupto e inconsútil,
Absolutamente necessário e inútil.

É difícil pensarmos em Maria Eulália de Macedo sem que nos visite a figura tremenda de Teixeira
de Pascoaes. É verdade que muito os une: uma certa condição de oráculo que lhes era inerente,
simultaneamente telúricos e etéreos, feitos de penhascos e de brisa.
Eulália conhece intimamente esse Portugal assombrado que Pascoaes revelou, esse Portugal que
o padre benze e a bruxa defuma, com ex-votos nas sacristias, demónios nas encruzilhadas, calvários,
ermidas e nichos alumiados; esse Portugal – nas palavras de Miguel Torga – «de viagem e torna-viagem,
de adeuses e expectação, de desejo e lembrança, de Deus e de Satã, que pulsa ainda ao ritmo das seivas
e dos sinos, e mede o tempo no relógio das estações e dos astros».
Eulália conhece intimamente esse mundo assombrado, mas desassombra-o. Como num movimento
coordenado e constante, Pascoaes traz o assombro e Eulália o desassombro. É certo que muito os une,
mas quem não percebeu o «olhar primitivo» de Eulália imaginou-a discípula de Pascoaes, quando –
verdadeiramente – ela é sua irmã.
O impacto de «A terra dos bichos-de-conta», breve narrativa com que abre Construção no vento
norte, muito terá contribuído para que Maria Eulália de Macedo escrevesse e reunisse 35 textos em
Histórias de poucas palavras (Edições Ática, 1971): micronarrativas situadas entre a memória e esse
tempo comum em que se desdobra a vida, entre a ternura e a ironia, entre a poesia e a denúncia.
Creio que Jacinto do Prado Coelho, que assina uma prefacial «Apresentação», não percebeu o
alcance e a profundidade destes textos. Escreve: «Só um temperamento feminino, delicado e vibrátil,
poderia ditar História de poucas palavras». Porém, Histórias de poucas palavras não são ditadas por
um temperamento feminino, delicado e vibrátil, mas sangradas pela inteligência e pela comoção. Não é
apenas uma questão de semântica… o temperamento de Eulália não é delicado e vibrátil, é enlevado e
fremente. Só quem pressente a mulher que freme é que pode perceber que Histórias de poucas palavras
não é um conjunto de episódios, coloridos e pitorescos, do quotidiano na província.
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Tenho-o na minha mão e não é meu
Não vem de mim
Não lhe conheço a origem
E a intenção.
Não sou seu princípio nem seu fim.

Certamente justificada pelos ventos que sopram do II Concílio do Vaticano, Eulália assume os desdobramentos do humanismo cristão e do personalismo (entre Teilhard de Chardin e Emmanuel Mounier),
e nunca se esquece das muitas moradas de Deus:
Há um Deus que mora nas nossas igrejas. Mora entre sujidade e distração, mora entre bancos de
mulheres sentadas e adormecidas, porque é aquele o momento do dia em que puderam sentar-se. Tiveram
filhos mais do que é possível ter-se nos tempos de hoje. Têm varizes salientes e ventres flácidos. Dormem
com homens que as possuem por hábito e desamor. E um Deus habita-as na imensidão do seu aceitar, um
Deus lhes conhece a falência, o desencanto, os pés dormentes e abandonados. Tudo isto é por demais
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Nem sequer creio que – em lato sensu – se trate de «prosas», como refere Jacinto do Prado Coelho,
nesse jeito tão escolar de dizer as coisas. Joaquim de Carvalho, refletindo sobre a obra de Pascoaes,
considera que «não se pode dizer com propriedade que se reparte pela poesia e pela prosa, nem que a
vazasse em géneros mais ou menos diferenciados, porque tudo o que lhe saiu da pena é, pela estrutura
mental e pelo ritmo interno, pura e genuinamente poético». O mesmo poder-se-á dizer em relação à
obra de Maria Eulália de Macedo.
Histórias de poucas palavras é um livro extraordinário que, na sequência dos dois livros anteriores,
adivinhava uma promissora «carreira» literária. No entanto, depois de ter publicado três livros em três
anos, entre 1969 e 1971, Maria Eulália de Macedo – então com cinquenta anos – desaparece desse meio
onde, aparentemente, tinha conquistado um lugar.
É verdade que continuou a escrever e a colaborar com jornais e revistas literárias. É também verdade que
continuou a relacionar-se com outros escritores. É, porém, evidente o afastamento em relação ao meio literário.
Só passados mais de vinte anos é que surge um novo livro, não tanto por sua iniciativa, mas mais por
insistência de Maria Cecília Correia, a partir de fragmentos das cartas que Eulália lhe escreveu desde 1972.
Maria Cecília Correia morreu em 1993 e Eulália, com ajuda de vários amigos, publicou no ano seguinte
As moradas terrenas: um conjunto de 154 textos numerados, nem todos com o mesmo interesse literário,
mas que proporciona uma experiência de proximidade e de reconhecimento: entrecruzam-se o poético
e o epistolar, a acuidade do olhar e um certo chiste que – nas suas conversas – permitia descansar a
atenção que a sua voz, desdobrada em aforismos, quase sempre exigia.
Percebemos neste livro a relação profunda que se estabelece entre tudo o que escrevia: os livros
publicados, os textos dispersos, as cartas e os manuscritos em cadernos ou papéis espalhados com uma
desarrumação que, na Eulália, foi sempre expressão de generosidade e desapego.
III
Uma dimensão muito importante da sua vida – e também da sua obra – é a sua espiritualidade e o
seu compromisso eclesial, um compromisso que parte desta atitude: «A Igreja, organização política e
histórica, pouco me diz. Sou do Espírito de Deus que paira sobre mim e me conduz».
Mulher intensamente teologal e livre, nela reconhecem-se expressivamente quatro eixos essenciais
da experiência cristã: a coragem e o desassombro, a alegria e a simplicidade.
Lastimava as igrejas abafadas e mornas, como a de «A terra dos bichos-de-conta», com lâmpadas
elétricas de muitas cores e santos cabeçudos e vesgos, de través nos altares, nos ângulos mais errados
daquela arquitetura de tabique. E mais lastimava uma Igreja bafienta:
[…] estonteada e livre, é pelo caminho da minha solidão, que vou rezando ao meu Deus – ao Deus
que manda olhar os lírios do campo, as aves do céu, os peixes, as sementes, as tempestades, os fenos
do Estio, o vinho, o pão – as coisas puras de que o homem é irmão.

doloroso e real para que possa ser vivido lado a lado, sem que o respeito e a humildade me toquem.
Às vezes é pagã e telúrica, e – então – o Céu que gostaria de ter seria nos areais do rio, com um deus
cigano e de humana presença. Outras vezes é mística e, ao modo de Teresa de Ávila, crê com o corpo e
vive entre a graça e o susto (como se lê numa carta que escreveu a Maria Cecília Correia):
[…] na vida do homem sobre a terra há sempre dois polos: a graça e o susto. Momentos fugidios
de graça e súbitas certezas eu as conheço – mas muito mais largamente conheço a angústia, o susto, a
interrogação, a fraqueza, o ficar aquém, o perder-me de mim própria, […].
Creio com o corpo e duvido com a inteligência […], apesar de tudo é n’Ele que tudo espero.
Em Histórias de poucas palavras afirma: «Creio em Deus. Acreditar n’Ele é uma necessidade de
todo o meu ser».
Não ser da terra nem do céu implica que Eulália, entre a imanência e a transcendência, recusando
a «banalidade intranscendente», escolha a «transimanência» – onde se escutam poemas como «Reza»
e «Feliz culpa», ou estas palavras (noutra carta escrita a Maria Cecília Correia), que tornam tão íntimas
a poesia e a santidade: «Nunca invejei os anjos, talvez porque os anjos não são meninas que jogam às
cartas, que fumam às escondidas e comem nozes e avelãs partidas nas frinchas das portas».

Ocorre-me a interrogação de Hölderlin, na elegia «O pão e o vinho»: «para que servem poetas em
tempo de indigência?».
Heidegger reflete e insiste na interrogação. O tempo a que se refere – tempo de indigência, de penúria – é a «noite do mundo», o nosso tempo, caracterizado pela ausência de Deus:
A falta de Deus significa que já não existe um Deus que reúne em si, visível e univocamente, as
pessoas e as coisas e que, com base nessa reunião, articule a história do mundo e a estância humana
nessa história. A falta de Deus anuncia, porém, algo de muito pior. Não só se foram os deuses e Deus,
como também se apagou na história do mundo o fulgor da divindade. O tempo da noite do mundo é o
tempo indigente, porque se tornará cada vez mais indigente. Ele tornou-se tão indigente que já nem é
capaz de notar que a falta de Deus é uma falta.
E ser poeta em tempos de indigência significa – para o filósofo alemão – dizer o sagrado, «cantar,
tendo em atenção o vestígio dos deuses foragidos», cuja desaparição coincide – a partir da leitura de
um dos Sonetos a Orfeu, de Rilke – com a ocultação da essência da dor, do amor e da morte: «A própria
indigência é indigente porque esconde o domínio essencial no qual a dor, a morte e o amor pertencem
uns aos outros».
Curiosamente, na obra de Maria Eulália de Macedo, percebe-se a intimidade que une dor, morte
e amor: a dor que é «a medida pela qual aferimos todas as outras medidas»; a morte, que exige o suplemento de tudo o que lhe falta, a culminância dum começo que não concebe sem terminação e sem
resposta; e o amor: «Sei, de muito longe o sei, que para mim o único remédio é amar. Amar as coisas
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Destruímos os deuses
E depois florescemos em inútil Primavera.
E a beleza, vem para sentirmos
Que nada é igual ao que antes era.
E para sempre ficamos divididos
Entre a pobreza da hora
E a lembrança dos reinos prometidos.

e amar as pessoas, amar as cores, as mutações da hora, o ciclo das estações, amar o tempo de ser, de
lembrar, de colher».
Para que servem poetas em tempos de indigência? Servem para redescobrir esse espaço em que
a imanência e a transcendência se intersetam. O poeta a que se refere Hölderlin desdobra a área de
interseção transimanente: é um mediador, agente de intercessão ao modo do santo, mas em sentido
inverso: o santo intercede pelos homens junto de Deus, o poeta intercede por Deus junto dos homens.
Ocorrem-me das palavras de Jaime Cortesão, em Portugal, a terra e o homem: «Depois atinge-se
Amarante debruçada sobre o rio, vila antiga e solarenga dum santo e dum poeta, de São Gonçalo e de
Teixeira de Pascoaes. Poetas como este, por vezes mais que os santos, santificam a vida». Quantas vezes,
ao atravessar a antiga ponte, digo de memória estas palavras, mas acrescentando: de Teixeira de Pascoaes
e Maria Eulália de Macedo, porque poetas como estes, por vezes mais do que os santos, santificam a vida.
Em 2021, passaram cem anos sobre o nascimento de Maria Eulália de Macedo e dez sobre a sua
morte. Foram reeditados, num só volume, os quatro livros que publicou em vida e isso não representou
uma homenagem circunstancial, mas o reconhecimento de uma obra fundamental, não apenas no
contexto da sua cidade, do seu meio e das suas relações.
Maria Eulália de Macedo continua a ser a Tia Lala para a sua numerosa família; e continua a ser a
Lala para os amigos e para tantos amarantinos que, ainda hoje, a lembram – carinhosamente – como
Menina Lalinha. Porém, sem que nunca deixe de ser quem foi em cada dimensão particular da sua vida,
Maria Eulália de Macedo é (assim mesmo, no presente do indicativo) uma poetisa que foi sempre maior
do que o seu contexto e do que as suas circunstâncias; é uma mulher livre, profundamente humana,
simultaneamente apolínea e dionisíaca, antiga e misteriosa (como os oráculos), jovem e diáfana (como
a esperança): mulher vertigem que – como escreveu Sophia – pertence à raça daqueles que «percorrem
o labirinto/ Sem jamais perderem o fio de linho da palavra».
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[ Te x to de apre se n tação da e d i ç ã o d a o b ra c o m p l e t a M a r i a E u l á l i a M a c e d o i n t i t u l a d a
" O me u ch ão é de ve rti g e m", Po r t o : O ffi c i u m L e c t i o n i s E d i ç õ e s 2 0 2 1. ]
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Maria Amélia Teixeira de
Vasconcelos 36

Falar de Lala Macedo é sempre um pouco doloroso para mim.
Da Lala que tantas vezes ia ver e me fazia falar dos visitantes que nessa altura tinham ido a Pascoaes.
Então, eu falava-lhe de Mário Cesariny, Cruzeiro Seixas, do poeta António Pinheiro Guimarães, de
Natália Correia acompanhada pelo seu grande e ruidoso grupo, do Ary, enfim, já chegam.
A Lala repentinamente um dia disse-me assim: olha eu gosto de ti, como se fosses minha irmã, vais ser
minha irmã. Eu comovi-me tanto com aquelas palavras, que até hoje sinto essa comoção.
Se acaso, juntar-se o João meu marido e o Alexandre Pinheiro Torres, amigo de todos nós, então era a
alegria suprema de Lala. Ria-se às gargalhadas com as historietas e situações que os dois amigos lhe contavam.
Situações em que eles exageravam falsas ou verdadeiras, mas sempre que a faziam rir.
Lala, que saudades e dos lanchezinhos que a Lurdes nos dava apetitosos e abundantes.
Que saudades Lala, minha querida Lala.
Maria Amé li a, 2 0 de jan e i ro de 2022 .

ÍNDICE

[ Depoimen to de Mari a Amé li a Te i x e i ra de Va s c o n c e l o s . ]

36. Maria Amélia Teixeira de Vasconcelos nasceu em Lisboa a 27 de maio de 1929. É viúva de João de Lencastre e Meneses Teixeira de Vasconcelos (sobrinho
do poeta Teixeira de Pascoaes, filho do seu irmão João Pereira Teixeira de Vasconcelos – caçador de elefantes). É a proprietária da Casa de Pascoaes.

| 103 |

«E a glória do meu Rei dá-me o desdém por este humano povo entre quem lido…»
(F e rn an do Pe sso a)

J o ão Vasco n ce lo s, o Pi n to r 37 / M a r i a E u l á l i a M a c e d o , s e t e m b r o d e 2 0 0 2 .
Documento cedido pelos sobrinhos de Manuela Monteiro.
37. Este texto escrito por Maria Eulália Macedo sobre o João de Vasconcelos é uma homenagem da autora a este e à família de Teixeira de Pascoaes (Zé Pascoaes,
prima de João de Vasconcelos referida neste texto). O testemunho desta amizade e saudade está expresso no depoimento de Maria Amélia de Vasconcelos. Foram
as memórias de férias passadas com João de Vasconcelos e família, em Porto Covo, que levou Maria Eulália Macedo escrever Porto Covo ventre do meu mundo.
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João Vasconcelos, O Pintor
João, nosso menino de estimação!
João tão diferente…
Vestia diferente. Ria diferente. Falava diferente.
Só se espantava com o que parecia não espantar ninguém.
Só comentava o que passava despercebido de toda a gente.
Passei com ele umas férias em Porto Côvo, uma praia que tem um micro-clima único.
O dia processava-se morno e longo. Havia como que um sono a adormecer a angústia de existir.
O João falava tardes inteiras com o Raposo, pescador que ia de noite caçar pássaros brancos, belíssimos,
à ilha do Pessegueiro. Voltava, trazendo-os enfiados num vime. Vinha orgulhoso como um Deus cruel e
satisfeito. Eu, transida diante daquele ritual de morte, dizia-lhe: «que pecado»! Ele, solene e certo, respondia: «Pecado é havê-los lá e não os comer. Bem se vê que a senhora não sabe o que é passar fome».
Sem darmos conta, a noite seguia-se ao acaso do sol na milenária e muda cerimónia do cosmos.
A gente de Pascoaes viveu sempre mais de noite que de dia. João continuava a conversa lenta e
quase murmurada com Raposo. A Zé Pascoaes dormia no meu quarto. Desfazia a trança. Muito serena,
sentava-se sobre a cama. A camisa-de-noite era como túnica grega. A Zé lembrava uma deusa hindu,
tal era a serenidade e a paz que me comunicava.
E começava o grande festival. Ela recitava docemente a Elegia do Amor. Sonetos:
«Aí vem a noite. Sente-se crescer. E um silêncio de estrelas aparece» …
E mais. E mais. E eu a ouvi-la. Não sei quando adormecíamos mergulhados nos reinos puros que
não têm regresso ou não dávamos por ele.
Porto Côvo ficou a ser para mim um lugar mítico, onde mora a Beleza, os brancos pássaros mortos e João
dizendo a sua alma ao pescador de mãos de sal e de sonhos envoltos em neblina.
As pessoas de Pascoaes são gente a si mesma contrária. Amáveis e afectuosos, sabíamos que se
algo os irritava, tremiam de ansiedade de correr tudo à bofetada. Quando João batia, quem levava, ia
para o Hospital e ele ficava com a mão partida, tal a força da pancada.
João tudo sabia. Minha cunhada Clotilde, que foi sua professora, comentava: «ao João não consigo
ensinar nada… Ele até se ri do que eu digo nas aulas».
Depois veio a vida breve, amor bruxo. O amor pela cor, pelo traço, pela Beleza que não se alcança.
Como ele pintava, meu Deus!
Depois veio a doença. A doença que ele desprezava e com a qual lutou até ao fim.
Tão alta a sua dimensão, a sua capacidade de suportar! Tão belo o seu gesto de elegância interior.
Tão funda a distância que havia entre ele e o comum de todos nós, que com ele tomamos parte nesta
aventura trágica e contente que é o viver e o morrer.
Vale sempre a pena, João.
Vale sempre a pena,
Se a alma não é pequena.

PRAIA DE PORTO COVO – VENTRE DO MEU MUNDO
Gostar de Porto Covo é como ainda se lembrar do ventre da própria mãe. Porque Porto Covo tem
a doçura, a macieza, a paz do nada acontecer; e de tudo ser tão denso, tão calmo, tão fundo, como o
elaborar do ser, no princípio do mundo! Num micro-clima estático e quente, a praia dorme um sono
muito antigo onde as pessoas calam dores ou alegrias. Ninguém fala alto, ninguém profana a mornidão
da hora, a lentidão dos dias!
Será vivo o pescador Raposo que ia de noite à ilha do Pessegueiro caçar míticos pássaros brancos,
íbis sagradas que ele trazia para casa, enfiadas num vime? Aves de bico aberto de espanto, perante
aquele crime que não respeitava a beleza da paisagem nem o equilíbrio ecológico do lugar do Sonho,
mas matava a fome de quem naquele mar pouco sabia de peixes e de navegação?
Em Porto Covo há uma altiva solidão. O turista só é aceite se for igual ao viver estabelecido e às regras
de uma dignidade que vem de muito longe e todos conhecem, mas ninguém ensina.
Porto Covo não quer mudanças. Quer os ritmos do lento passar o tempo, do pôr-do-sol, do chegar
da Lua, do adormecer no rumor dum búzio, no acordar com o riso de meninos nus, mergulhando a pino
num mar de leite ou jogando pedrinhas na cama lisa das areias, agasalhadas em nevoeiro e brumas…
Meninos de Porto Covo tão limpos, tão perdidos, tão sós; tão alheios das circunstâncias e tão ricos
de densidade de existir, que me pergunto se eram eles os Sábios e os Senhores do mundo.
E eu fugidia Promessa que nunca se cumpria?
Dias de Porto Covo! Tempo parado, entendimento do telúrico que permanece. Tempo sem pressa,
sem hora.
Luz que vem e se esvai, e sombra que se demora. Ali está a última pureza que nos guarda a terra
perdida da nossa dimensão. Ali se encontra e se conhece o nosso chão.
Maria Euláli a Mace do
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[Praia de Porto Covo – Ventre do meu mundo / Maria Eulália Macedo, [s. d.], datilografado.]
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Maria Cecília Correia 38
MARIA CECÍLIA CORREIA E MARIA EULÁLIA DE MACEDO
Maria Cecília Correia Borges Cabral Castilho (n. 1919, Viseu; m. 1993, Lisboa), com o nome autoral
Maria Cecília Correia, conheceu Maria Eulália de Macedo (n. 1921, Amarante; m. 2011, Amarante) em
1972, primeiro como leitora.
Foi depois de ler Histórias de Poucas Palavras que decidiu escrever a primeira carta. As duas escritoras passaram a trocar correspondência, textos, poemas, impressões de leituras, livros e retratos.
Meses depois, MCC39 visita MEM na sua casa, em Amarante e aí estreitam a amizade, continuando a
corresponder-se e visitando-se na casa uma da outra.
MEM e MCC tiveram uma colaboração editorial interessante. Excertos das cartas de M. Eulália
para M. Cecília foram publicados no livro de 1994, As Moradas Terrenas. MCC tinha esses excertos
dactilografados e conservados num dossier, sugerindo que este livro foi uma construção conjunta. Por
um lado, a própria M. Eulália tinha consciência de que estava a fazer literatura no decorrer da escrita
das cartas, porque sublinhava passagens. Por outro, como essas cartas seguiam para M. Cecília, era
esta que ficava na posse do material, que depois transcrevia e compilava. O livro, publicado em edição
da autora, estava em vias de sair quando M. Cecília morreu.
Houve ainda outra colaboração, desta vez incluíndo o filho de MCC (António Castilho) como designer.
Fizeram um cartaz com o poema de M. Eulália, “O Menino”, que esteve à venda nas livrarias. Foi feito em
edição da autora e foi M. Cecília que orientou M. Eulália nesse processo com a tipografia, distribuição,
vendas, impostos... Nesta fase, M. Cecília já era experiente em auto-edição.
Do lado de MCC, o seu livro Pretérito Presente inclui um conjunto de excertos de cartas enviadas a MEM.
No quarto de MEM, conservado pelos herdeiros, existe um retrato de MCC numa pequena moldura
sobre o toucador.

38. Maria Cecília Correia (1919-1993) foi uma escritora portuguesa que ficou conhecida principalmente pela sua obra para a infância. O seu livro de estreia
Histórias da Minha Rua, com ilustrações de Maria Keil, foi galardoado com o Prémio Maria Amália Vaz de Carvalho. Até à sua morte, Maria Cecília Correia
manteve sempre a sua amizade com Maria Eulália Macedo e tinha por costume, pelo Natal, enviar sempre os seus diários datilografados com uma dedicatória
manuscrita à sua amiga.
39. MEM – abreviatura de Maria Eulália Macedo e MCC – abreviatura de Maria Cecília Correia.
40. Eleonor Castilho, neta de Maria Cecília Correia.
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Ele o n o r Casti lh o 4 0 , 1 4 Jan e i r o 2 0 2 2 .

[Carta], abr. 18, para Maria Cecília Correia, [s. l.] / Maria Eulália
Macedo. – 4 p. (nº 21 e 21a), 30X21 cm.] Autógrafo assinado.

«Tocou para a missa da tarde. Eram as confissões
desobriga. Fui com a Tereza Avillez. Que espéctaculo!
Os homens bons da terra, aqueles que realmente mal
devem pecar, ajoelhados e humildes confessavam-se
muito sérios e convictos. Cheirava a suor humano.
Adivinhavam-se-lhes as vidas de luta e de trabalho. Eu
tinha os olhos rasos de água, quando no meio deles,
me aproximava da comunhão. Tudo era verdade, sem
pensamento. Creio que a fé é uma sensação de raízes
vegetais, telúricas e muito antigas. No adro, depois da
missa falavam uns aos outros perguntando pelas mais
doentes mulheres que ainda há alguns anos eram moças, estão já cansadas e envelhecidas».

Maria Cecília Correia descreve um passeio de início
de outono na sua quinta. Diz ainda que o seu jeito “escorreito” de “entender com estas coisas simples da terra” lhe
vem do “velho avô, nascidinho da terra”.

ÍNDICE

[Carta], 1973 set. 14, para Maria Eulália Macedo, [s. l.] / Maria Cecília
Correia. – 1 p., 17X21 cm.]
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[Carta], 1973 dez. 22, para Maria Eulália Macedo, [s. l.] / Maria Cecília
Correia. – 2 p., 30X21 cm.]

ÍNDICE

Maria Cecília Correia acusa a receção de uma carta e a
encomenda de Maria Eulália Macedo e diz o seguinte sobre a
correspondência de ambas “… tudo o que interessa é isto, este
falar, este entender a minha fala também. E, nem por encomenda, foi a carta que assinaste “vossa como irmã”.
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Maria Cecília Correia relata a Maria Eulália Macedo as férias na praia (da Arrábida?) e convida Maria Eulália Macedo ir lá passar uns dias.

[Carta], 1977 ago. 10, para Maria Eulália Macedo, [s. l.] / Maria Cecília Correia. – 4 p., 21X15 cm.]
Autógrafo assinado.
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Maria Cecília Correia escreve sobre o valor da amizade nos seguintes termos “Juntei ali os
amigos, sentada num velho murinho onde os costumo levar. São as “Vias paralelas” sem as quais eu
morreria. Os amigos, a terra, o sol. E agora, a água da Arrábida”.
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[Carta], 1977 ago. 18, para Maria Eulália Macedo, [s. l.] / Maria Cecília Correia. – 2 p., 21X15 cm.]
Autógrafo assinado.
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Maria Eulália Macedo felicita Maria Cecília Correia pelo seu aniversário: «Festejar mulher é um
direito que nos assiste! Frente à tua força, frente ao teu amor pela vida a gente curva-se…».
Documento cedido pelos familiares de Maria Cecília Correia.
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[Carta], 1984 nov. 22, para Maria Cecília Correia, [s. l.] / Maria Eulália Macedo. – 1 p., 30X21 cm.]
Autógrafo assinado.

[Fotografia de Maria Cecília Correia e Maria Eulália de Macedo na casa de MCC, 1973.]
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Fotografia cedida pela família de Maria Cecília Correia.
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Maria Eulália de Macedo, s. d..
(Caderno escolar A4 de capa preta com textos.)

[Pretérito Presente / Maria Cecília Correia. – Lisboa : António Castilho,
2019. – 128 p.]
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Este livro apresenta alguma correspondência de Maria
Eulália Macedo para Maria Cecília Correia, pag. 87-105.
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Diário de Dezembro/79 Novembro/81 / Maria Cecília Correia
Neste diário, no dia 3 de setembro de 1981 “Amarante: - Entrei
em S. Gonçalo, onde havia poucas pessoas. No banco da frente, um
velho estava sentado, de mãos postas. Entre os joelhos, uma bengala
de cego. Quieto, muito quieto, rezava. Pelas faces corriam lágrimas
a fio, deslizando sem parar”. Pouco depois, com a ajuda de outro
homem, dirigiu-se à sacristia e ouvi-o perguntar ao sacristão se tinha
olhos de cera. Lá se sumíramos três. Tudo isto parece redação escolar. Nada foi assim. Havia uma face onde lágrimas corriam, um coração em prece inteira, talvez uma esperança na oferta da cera. Certo.
E um outro coração, o meu, que chorava com ele. E uma outra prece,
a minha, que se juntava à dele. E agora, neste momento, o desejo
impossível que ele soubesse que não estivera sozinho, que profundamente estive – estou – com ele.
Diário de 1982
Com dedicatória “Para a Lala, este livro – fotografia de amador
barato. Dias bons, no entretanto (fora os maus, que não apontei).
Um abraço neste Natal de 82.
M. Cecília”

Diário de Janeiro/89 Novembro/90
Com dedicatória “Para a Lala, a poeira dos dias que correm ao
longo de 2 anos. Sempre tudo se repete e sempre tudo é diferente. E
sempre meu amor por ti.
Grande abraço da tua
Maria Cecília, Natal/90”
Na entrada do diário de 20 de março de 1989, Maria Cecília Correia descreve a carta de parabéns que envia a Maria Eulália Macedo.
A 16 de agosto do mesmo ano, Maria Cecília Correia volta a escrever
sobre Maria Eulália Macedo, dando nota que recebeu uma carta sua.
No mesmo ano ainda, a 3 de setembro, novo registo sobre Maria
Eulália Macedo.
No dia 2 de maio de 1990, “Uma carta de Manuela Figueiredo comoveu-me. Dias antes chegara a da outra Manuela, as duas vivendo
na mesma terra. Como gostaram das pequeninas ofertas que lhes fiz
pelo Natal e como olham para elas com ternura diária! Manuela Monteiro41, a forte, a “filha do rio” (como é lindo o seu pai celta, esse sim,
senhor do Tâmega, até por seu ofício), a que lembro a nadar, segura,
de margem para margem, seguindo a corrente, ou lutando contra ela.
Manuela Figueiredo42 procurou cartão bonito – raminho delicado de
miosótis e escreveu: “Forget-me-not. I don´t Forget you.” Julgo que poderíamos fazer uma espécie de Club sem mesas onde se juntássemos,
comunidade que os C.T.T. patrocinassem… Trocas!
ÍNDICE

Diário de Dezembro/83 Novembro/85
Com dedicatória “Para a Lala “Sorelha” como partilha já conhecida
e assente. Maria Cecília”
Nesta entrada de diário, no dia 22 de fevereiro de 1984, Maria Cecília Correia descreve a sua estadia em casa de Maria Eulália Macedo.

Diário de 1987
Com dedicatória “Para a Lala, presente em muitas frases.
Um abraço da sorelha
M. Cecília, Pascoa/87”

41. Maria Manuela da Cunha Monteiro nasceu em Amarante a 1 de maio de 1936 e aí faleceu a 19 de abril de 2016. Foi professora na Escola Secundária de Amarante onde foi presidente do então
Conselho Diretivo. Manteve amizade e convívio com Maria Eulália até ao seu falecimento.
42. Manuela Figueiredo foi professora de Inglês na antiga Escola Comercial e Industrial e depois na Escola Secundária de Amarante.
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Há tantas coisas que desejava transmitir aos outros, sendo esses
outros de um certo jeito interior e por aqui estou, limitada, mas ainda
tentando voos, ouvindo a rola, pensando em papoilas!”
Diário de Dezembro/92 Outubro/93

[Fotografia de Maria Cecília Correia e Maria Eulália de Macedo na casa de
MCC, 20 set., década de 80.]
Fotografia cedida pela família de Maria Cecília Correia.

ÍNDICE

Maria Cecília Correia transcreve carta enviada em outubro de
1993 a Maria Eulália Macedo “Para a Lala: “Este Sol está a queimar-me” as pernas, ainda sem meias. O céu é uma maravilha, com nuvens
correndo lentas. Sabes, cheguei a uma conclusão, ou melhor, encontrei uma resposta a uma espécie de enigma. Eu não atinava porque as
coisas (sensações, emoções…) eram diferentes dessas mesmas coisas
quando dantes as sentia. Talvez seja melhor dizer: a minha posição
perante…Depois entendi: dantes, elas eram sem medida: estavam nesse dia, no ano a vir, prolongando-se no tempo, sem fim à vista. Agora
encolheram: são restritas ao dia e não ao tempo. Sente-se, sem ter
disso a percepção, que elas são espécie de esmola sem repetição assegurada. Estará bem exposto meu pensamento? Entendes? Uma parte
da tua carta fez-me subir lágrimas à garganta e um peso dorido no
coração: “… e ver os ouriços em Gatão e comer broa fresca no mercado

e comprar uma cesta para as lãs.” Achas que seria um programa exigente em demasia? Não, era um trivial sem história para muitas, e uma
coisa saboreada a rigor por quem gosta do autêntico. No entanto isso
me está proibido. E que saudade da Senhora do Vau! Da capelinha
recolhida, protegida pelos enormes castanheiros, do caminho plano,
silencioso e isolado até ao rio. Será que vou morrer sem tocar de novo
no que amei? Mais do que certo! A água corria mansa e eu estava sozinha. Sozinha no encanto, sozinha no “encontro”. Quem encontrava?
O que encontrava? O meu reino, julgo.”
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Maria da Graça Salema43
e Teresa Avillez

43. Maria da Graça Salema de Castro (1919 – 2015) foi casada com o neto de Eça de Queirós, Manuel Benedito de Castro, filho de
Maria de Castro de Eça de Queirós, tendo criado em Tormes (Baião) a Fundação de Eça de Queirós, da qual foi presidente vitalícia.
Teresa Avillez foi também amiga de Maria Eulália Macedo trabalhou no Hospital de Sto. António e vivia com Maria da Graça Salema.
O excerto da carta, que atrás apresentamos, dirigida a Maria Cecília Correia por Maria Eulália Macedo, a 18 de abril, refere-se a Teresa
Avillez. Apresentamos um texto de Maria Eulália Macedo sobre a morte desta sua amiga.
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As cartas que Maria Eulália Macedo escreveu para Maria da Graça Salema, eram
também dirigidas a Maria Teresa Avillez que viveu com Maria da Graça, em Baião. Por
esta razão incluímos um texto da autoria de Maria Eulália Macedo sobre Teresa Avillez.

Maria Eulália Macedo pede notícias a Maria da Graça Salema e Teresa Avillez e descreve situações do seu quotidiano: «Hoje foi um operário que no café só porque me sentei na sua mesa, por
não haver outra vazia, me pagou a despesa e me sorriu muito grato e amigo. Pequenos gestos desta
gente grande que é o Povo. Este povo tão enganado! De quem Torga diz: tirem-lhe tudo, não lhe dão
nada e vai nas procissões, e acompanha o santíssimo a cantar o Bendito».
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[Carta], [s. d.], para Maria da Graça Salema e Teresa Avillez, [s. l.] / Maria Eulália Macedo. – 2 p., 27X21 cm.]
Autógrafo assinado.

Maria Eulália Macedo dá notícias a Maria da Graça Salema e Teresa Avillez e informa que se
puder no verão vai a Lisboa visitar as duas amigas. Aproveita para enviar um recorte sobre a sua
escrita que José Augusto Seabra fez e que foi publicado no suplemento literário da página do Comércio do Porto.
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[Carta], 1981 abr. 10, para Maria da Graça Salema e Teresa Avillez, [s. l.] / Maria Eulália Macedo. – 2 p., 30X21 cm.]
Autógrafo assinado.

[Fotografia de Maria Eulália van Zeller de Macedo na homenagem a Teresa Avillez, Fundação de Tormes, Baião, 25 de junho de 1999.]
[Fotografia de Maria Eulália van Zeller de Macedo a discursar na homenagem a Teresa Avillez, Fundação de Tormes, Baião, 25 de junho de 1999.]
Fotografias cedidas pela Fundação Eça de Queirós.
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[Fotografia de Maria Eulália van Zeller de Macedo na homenagem a Teresa Avillez, a cumprimentar o Bispo do Porto, D. Armindo Lopes Coelho, Fundação
de Tormes, Baião, 25 de junho de 1999.]

Maria Eulália Macedo, neste bilhete postal que envia às duas amigas, Maria da Graça Salema
e Teresa Avillez, descreve a época de outono «Comer castanhas é festa. E ver a tarde de veludo e
rendas antigas nas rubras sombras das vinhas, Meu Deus como viver é festa e escultação!!!».
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[Bilhete Postal], 1981 out. 20, Amarante para Maria da Graça Salema e Teresa Avillez, Santa Cruz do Douro,
Baião / Maria Eulália Macedo. – 1 Bilhete Postal, 15 cm.] Autógrafo assinado.

Maria Eulália Macedo dá notícias às duas amigas, Maria da Graça Salema e Teresa Avillez, e
aproveita para lhes desejar uma boa Páscoa «Vos abraço de alma aberta ao amor de Cristo Pascal
– O místico Poeta das Metamorfoses – o que faz da Morte a Vida e da Vida a Luz amanhecida. Em
Paz vos deixo e convosco fico!».
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[Carta], 1982 abr. 1, para Maria da Graça Salema e Teresa Avillez, [s. l.] / Maria Eulália Macedo. – 2 p., 30X21 cm.]
Autógrafo assinado.

Maria Eulália Macedo agradece a visita das duas amigas e escreve «Vou melhorando devagar, mas
sei que Deus está presente nas provações. Ele me segura na mão. Não há que temer!».
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[Carta], 1985 ago. 18, para Maria da Graça Salema e Teresa Avillez, [s. l.] / Maria Eulália Macedo. – 2 p., 30X21 cm.]
Autógrafo assinado.

[Carta], 1985 set. 17, para Maria da Graça Salema e Teresa Avillez, [s. l.]
/ Maria Eulália Macedo. – 2 p., 30X21 cm.] Autógrafo assinado.

Maria Eulália Macedo fala às duas amigas da oração «Presença Escondida», folheto que lhe deve ter sido enviado pelas
amigas que participaram num retiro, no qual, provavelmente
Maria Eulália não pôde estar presente. Termina com o seguinte
apelo «Vou à escola. Pedi a Deus que eu me aguente no trabalho.
É tão bom para mim dar aulas!».

ÍNDICE

[Memória de Teresa / Maria Eulália Macedo, 1998, manuscrito, 47 f.
escritas; (Texto do caderno “O Fugidio Chão de Pedra”).]
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MARIA TERESA AVILLEZ O SENTIDO DOS OUTROS, A TERRA DA
FRATERNIDADE, A FILHA DE UM DEUS MAIOR
«Ela é que fazia as casas
Onde antes havia chão.
E em cada coisa que via,
A marca da sua mão»
(Vi n í ci u s de Mo rae s)

Dizem que Deus está morto?! Mas quem senão Ele podia ter criado aquele ser tão nitidamente divino
no amor e na entrega? Teresa era o milagre. E onde estava, o milagre acontecia! Poisou em mim seus olhos;
e talvez por isso eu fui poeta e naveguei nos meus continentes de Beleza e Dor.
Tereza tinha projectos. Teresa resolvia problemas. Queria a frase de Paulo VI: «Homens, sede homens». Esse
era seu fundo desejo, desígnio incontornável da sua via; seu destino; sua entrega: fazer dos homens, homens.
Baião sabe melhor que eu, quem era a Teresa. Esta terra conhece o orgulho de ter sido amada por
alguém que sabia a sua condição, as suas carências; e também sabia das suas reservas de realização e
da sua capacidade de criar e tecer a teia doirada da sua vida.
Porque era isso que os dias eram para ela, a teia doirada, onde se tecia o sonho de um mundo melhor – semente de esperança na seara da Vida…
Mulher lúcida e atenta. Fazia as coisas pequenas com a exigência e o rigor de quem sabe que há-de morrer. E fazia as coisas grandes com a simplicidade e a alegria de quem está a jogar às pedrinhas com os anjos.
Lúcida e atenta. Sabia sempre onde era o lugar certo. Na minha vida, um dia, doente numa Casa de Saúde,
fazendo um sono profundo, senti penas de asas de Pássaros do Paraíso fazendo festas na minha testa febril.
Eram os dedos fidalgos de Teresa, as suas mãos patrícias – as mesmas mãos que na Bélgica, durante uma
greve de coveiros, enterraram os mortos, nas covas do cemitério.
Penso que a humanidade tem destas Teresas. Em Calcutá ou em Baião, no Hospital de Santo António,
onde foi Chefe de Enfermagem, ou no convívio da nossa casa, beijando nossos filhos e perguntando:
«a Teresa, tua sobrinha, continua bonita?» Para eles, ela era a «Avilleza», a que trazia consigo a festa
e o seu jeito único de saber amar e entender.
Todos fomos ricos dos seus dons. E no mundo ficou uma Esperança e uma certeza: ninguém está só.
Porque, na verdade, alguém passou por nós e nos amou; e nos vestiu a túnica de linho da Fraternidade
e do Entendimento.
Vejo agora Teresa no Céu. Está com certeza a fazer a grande Reforma que a Igreja pede e de que
os corações dos homens precisam tanto! Virá o tempo do amor. Eles não sabem que o sonho é uma
constante da Vida.
Gracinha: todos temos os amigos que merecemos. Mas eu julgo, talvez que nós tivéssemos tido
muito mais do que merecíamos!

[Maria Teresa Avillez, o sentido dos outros, terra de fraternidade, a filha de um Deus maior /
Maria Eulália Macedo (texto datilografado sobre a morte de Maria Teresa Avillez), s. d.].

| 130 |

ÍNDICE

Mari a Eu láli a Mace do

Maria João Reynaud 44

Maria Eulália Macedo escreve a Maria João Reynaud para que esta lhe faça a apresentação
do livro Moradas Terrenas no dia 12 de março, na Câmara Municipal de Amarante.
Documento cedido por Maria João Reynaud.
44. Professora aposentada da Faculdade de Letras da Universidade do Porto, ensaísta e investigadora, foi amiga de Maria Eulália
desde o ano de 1977, ano em que foi sua professora na FLUP.
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[Carta], 1994 fev. 17, Amarante para Maria João Reynaud, [s. l.] / Maria Eulália Macedo. – 1 p., 30X21 cm.]
Autógrafo assinado.

Nascida a 21 de março de 1921 na então vila de Amarante, Maria Eulália de Macedo é uma escritora
verdadeiramente singular, cuja obra mereceu a atenção de figuras marcantes do mundo literário coetâneo,
como Domingos Monteiro, Urbano Tavares Rodrigues, Jacinto do Prado Coelho, Cruz Malpique ou João
Bigote Chorão. Amiga, desde a primeira juventude, da romancista Maria Ondina Braga, estabeleceu-se
entre ambas uma profícua cumplicidade intelectual, constantemente alimentada pela admiração recíproca. O seu primeiro livro, Construção no Vento Norte, foi editado em 1969, depois de a Autora ter
conquistado o «Prémio do Concurso de Manuscritos de Poesia – SNI, 1968». Saudada por alguns nomes
importantes da crítica, que sublinham a sua familiaridade com António Nobre, a que eu acrescentaria
o nome incontornável de Miguel Torga, Maria Eulália de Macedo, amiga e frequentadora da Casa de
Pascoaes, encontra, nas palavras de Maria José Teixeira de Vasconcelos, colunista de O Comércio do
Porto, o reconhecimento da genuinidade da sua escrita, brotada do mesmo solo rude que embalou o
poeta de Marânus. Seguiu-se-lhe, em 1970, um novo livro de poesia, intitulado Raízes. Ambos os livros
têm, como preâmbulo, textos em prosa – a prosa «enxuta de lirismo» que iremos encontrar em Histórias
de Poucas Palavras (1971) e Moradas Terrenas (1994).
A escrita de Maria Eulália de Macedo reclama a liberdade de se repartir, com idêntica segurança
e plenitude, pelos campos da poesia e da prosa, mergulhando as suas “raízes” no húmus amarantino,
fonte de vida e alimento de uma palavra aureolada por aquilo a que chamamos «espírito do lugar». O título
dado a esta Obra Completa, O meu Chão é de Vertigem45, escolhido pelo organizador do volume, o poeta e
ensaísta José Rui Teixeira, e retirado de um poema de Raízes (p. 96), reveste-se de um intenso simbolismo.
Resume de modo metafórico a condição de quem recebe a poesia como um dom capaz de transfigurar a
realidade e anunciar a proximidade do mistério. Escreve Jacinto do Prado Coelho que «só um temperamento feminino, delicado e vibrátil poderia ditar as Histórias de Poucas Palavras» (p. 323). A par da atenção
fenomenológica às coisas, e do culto do espírito familiar que a vetusta Casa dos Macedos preserva, «Maria
Eulália adere à gente do povo, tem quase um respeito sagrado por certos marginais» (idem), como acontece
com Maria Terra Seca (p. 173); ou Olímpia («A Louca», p. 190). São figuras presentes no dia-a-dia de uma vila
provinciana, regulada por pactos ancestrais e hábitos inquebrantáveis, onde as «coisas da terra» ganham
uma súbita sacralidade. No seu incessante acontecer, a realidade quotidiana, umas vezes comezinha
e desconcertante, outras, enovelada e surpreendente, é para Maria Eulália de Macedo um irresistível
apelo, no que lembra a admirável obra em prosa de Irene Lisboa.
Alexandre Pinheiro Torres, escritor, crítico e ensaísta com quem Maria Eulália de Macedo estreitou
laços de grande amizade, no quadro de uma cordial convivência familiar, considera que a sua obra,
sendo «escassa no número de volumes publicados, é, todavia, muito grande no seu significado temático
e na beleza da elocução estilística». Sublinhando que é uma escrita que «tem como base a tellus mater,
apreendida exclusivamente pelo imediatismo, nunca superficial, dos seus cinco sentidos», Alexandre
Pinheiro Torres, destacada figura das letras portuguesas que partilha com Maria Eulália de Macedo o lugar
e o ano de nascimento, dá-nos uma síntese perfeita da sua obra:
«É isto, na essência, o que a Lala nos revela, quase em segredo, com a timidez das almas grandes,
com um grande rigor de estilo. Economia sagrada. E metáforas que nos facultam uma nova dimensão
do mundo, desde o poderoso Vento, reduzido à condição de cão indigente, às xícaras repletas na valsa
45. Maria Eulália de Macedo, O Meu Chão é de Vertigem [Obra Completa], Edição de José Rui Teixeira e Jorge Teixeira, Edições Officium Lectionis, Porto, 2021.
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APRESENTAÇÃO DE O MEU CHÃO É DE VERTIGEM,
DE MARIA EULÁLIA DE MACEDO
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dos cadetes até à camélia que se ergue das tábuas do palco como uma bailarina de escola. Eis-nos
perante uma recriação e reinvenção prodigiosas desse seu eixo do mundo que é Amarante […]. § Não
há ninguém, na literatura portuguesa, que fale do quotidiano simples e das coisas concretas como a
Maria Eulália de Macedo. A sua voz é única. Não tem paralelo. Qualquer comparação ecoaria a injusta
porque pressuporia tributos que ela não paga a ninguém. A Lala (nome familiar para os mais íntimos)
proclama-se livre e gratuita. E é. E vai, a cada hora, ganhando a vida com a convicção inocente de que
a perde. E digo «ganha», porque a filosofia desta escritora amarantina, com raízes em Raul Brandão,
parte do princípio básico de que não é possível viver sem existir.» (p. 326)
Diria, na sequência destas afirmações, que na obra de Maria Eulália de Macedo as palavras têm a
densidade do granito e o sentido críptico de um saber feminino ancestral. O centenário do seu nascimento, que aqui celebramos, constitui o feliz e justo pretexto para redescobrirmos uma Obra intemporal,
onde a dimensão regionalista, expressa na representação de relações sociais e humanas autóctones,
se abre ao universal. Sublinhando a cada passo o contraste entre o mundo protegido e privilegiado que
é o seu e a carência que a gente humilde da terra quotidianamente enfrenta, a escritora traça o retrato
das mulheres que protagonizam o «drama bíblico e apocalíptico» que tem como cenário as «terras do
Marão e arredores», devassadas pela pobreza e emigração: «Vêm ao consultório de meu irmão mulheres
novas em idade, mas já gastas. Ventres flácidos dos filhos que tiveram, dentes apodrecidos, pobreza
fisiológica […]. Digo que muito grandes são os pecados de injustiça dos homens, […] digo que viver é,
só por si, uma grande, uma imensa dignidade.» («A Gente da Minha Terra», p. 269)
Além do lugar destacado que conquistou na literatura amarantina, a voz única de Maria Eulália de Macedo
destaca-se entre as mulheres escritoras que contribuíram para o enriquecimento da literatura portuguesa nas
últimas décadas do século XX, trazendo-lhe um oracular saber ancestral, feito de funda intuição feminina e
de uma clarividência desarmante, o que a torna próxima de Agustina Bessa-Luís. Um saber que a perceção
sensorial da realidade circundante apura, tornando a sua escrita uma festa de sensações requintadas e um
exultante cântico em louvor da vida. A infância, presente em todos os livros, é o paraíso perdido de onde
promana um contínuo fio onírico que vai cerzindo a escrita, salvando-a do abismo. É isso que acontece em
textos de rara beleza, como aquele que se intitula «Carta para minha Mãe»:
«Ó minha Mãe, vem ver o mundo nesta tão estranha Primavera! Vem ver quem alisou no horizonte a seda
fina das nuvens transparentes; e de nácar vestiu o monte que te esconde… […]
Cerra-me os olhos com teu lenço fino e riremos alto. E como um hino ou grito de libertação tu me
levarás por tua mão. Ou ficaremos apenas juntas e caladas, molhando os pés na água das levadas;
fazendo e desfazendo nossa trança, como quando eu era criança e tu eras apenas minha Mãe.» (p. 281).
Conheci a Lala na Faculdade de Letras do Porto, no ano letivo em que aí comecei a dar aulas (1977/78).
Ela tinha-se matriculado no Curso de Línguas e Literaturas Modernas, depois de um bem-sucedido
exame Ad Hoc. Foi minha aluna na cadeira de Introdução aos Estudos Literários e é com imensa saudade que recordo as suas interpelações no fim das aulas. Foi esse o princípio de uma grande amizade,
que depressa se aprofundou e tornou definitiva. Só algum tempo depois me ofereceu, sem qualquer
dedicatória, as Histórias de Poucas Palavras, prefaciadas por aquele que tinha sido meu professor
de Literatura Portuguesa na Faculdade de Letras de Lisboa, Jacinto do Prado Coelho (1920-1984); e
que veio a ser, alguns anos mais tarde, o primeiro orientador da minha tese de Doutoramento, sobre o
Húmus de Raul Brandão.
No dia 4 de novembro de 2011 fui ver a Lala a um hospital do Porto, depois de uma delicada intervenção cirúrgica. Estava acompanhada pela sua irmã Lourdes e encarava o seu estado com tranquila

lucidez. No decurso da nossa conversa, necessariamente limitada no tempo, recitou um breve poema,
que logo anotei. Inquietou-me que se despedisse de mim como se fosse a última vez que nos víssemos,
apesar de não duvidar que a sua força anímica se fortaleceria, graças ao amor dos que a rodeavam.
Recebi a notícia da sua morte a 4 de dezembro de 2011, na véspera de partir para uma missão Erasmus.
Acompanhou-me a lembrança límpida do nosso último encontro e da sua voz grave, dizendo estes versos:
«Tanto livro que li / e nada aprendi / porque o sentido da vida / é ocluso e secreto / e nunca está ali.»
6/1 1 /2 02 1
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[Texto da professora Maria João Reynaud, na apresentação do livro O Meu Chão é de
Vertigem de Maria Eulália Macedo, no dia 4 de dezembro de 2021 na BMAS.]

[Fotografia de Maria Eulália
Macedo na sala onde recebia os
amigos, ca. 2001.]
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Maria José de Teixeira
Vasconcelos do Lago
Cerqueira
A PRESSA E O SUSTO
«Terror de te amar
num lugar tão imperfeito
como é o mundo!»
(Sophia de Me llo B re yn e r)

Desde que morreu Maria José Pascoaes, habita-me como que uma pressa, um susto de não ter tempo
de dizer às pessoas quanto as amo, quanto são importantes para mim, quanto guardo no coração o
peso da ternura, das lembranças, das dádivas, dos gestos de carinho e de atenção à minha condição de
Mulher só, simultaneamente estarrecida dos dons da alegria pura.
Vivo com as dúvidas que toda a gente tem.
E vivo também com as ancestrais certezas.
Fiei o fio de linho e teci a teia da confiança cega no Deus que me criou.
Corre-me nas veias um sangue de cósmica gratidão.
Será que nenhum desastre me destrói?
Será que nenhuma morte me atinge?
Aprendi com as coisas da Beleza a condição da estática plenitude?
Vivo num espaço interior já próximo da libertação e do fim. Estou contente por haver ainda pessoas
que me amam, por haver meninos de mãos suadas e quentes de afecto e amor.

Devo à vida o ter tido vida. E vida em abundância. E o susto de não ter tempo
de dizer às pessoas quanto as amei toma-me da pressa de as amar mais.
E é tanta a ternura que me habita e a entrega que a alma me exige, que às
vezes tenho medo de não caber no mundo.
[A Pressa e o susto / Maria Eulália Macedo, [s. d.], texto
datilografado com dedicatória manuscrita a Maria José Teixeira
de Vasconcelos Lago Cerqueira.]

| 135 |

ÍNDICE

Espero que este Inverno me traga aquele fino frio que anuncia as castanhas na lenha da cozinha,
as nozes, os frutos antigos e fiéis… O Inverno com o seu doce jeito de ficar na cama aquecida a ler a
Agustina e a reler “O Vale Abraão”.
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(Fundou-se no dia deste mês [2 de novembro de 1997] a Associação Marânus dos amigos de Pascoaes. Daqui felicito a Zé (Maria José Teixeira de Vasconcelos Lago Cerqueira), a grande lutadora e lhe
desejo todas as felicidades – Maria Eulália Macedo. Caderno de pequenos textos de Maria Eulália).

[Fundou-se no dia deste mês a Fundação Marânus / Maria Eulália Macedo, s. d.]
Autógrafo assinado .

Maria Manuela da Cunha
Monteiro 46

[Fotografia de Manuela Monteiro e Maria Eulália
Macedo, ca. de 2002.]
[Fotografia de Maria Eulália Macedo com a irmã
Lourdes e a Amiga Manuela Monteiro. Da esquerda
para a direita: Maria de Lourdes (irmã), Maria Eulália
Macedo e Manuela Monteiro (amiga), Valença, 2007].

[Mea Culpa / Maria Eulália Macedo, [s. d.], p. 37.]
[Para a Manuela / Maria Eulália Macedo, [s. d.], p. 38.
In: Caderno “Contos do Dia e da Noite”.]

(Caderno “Contos do Dia e da Noite”, com
57 páginas manuscritas. Entre várias dedicatórias referimos: na página 16, a Miguel Torga - na
sua morte e na página 28, pintor D’Assumpção
- amigo de João de Vasconcelos).
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Este caderno foi oferecido por Maria Eulália Macedo
à sua amiga Manuela Monteiro e foi-nos cedido pelos
herdeiros desta sua amiga.

46. Maria Manuela Monteiro é referida na carta de Maria Cecília Correia para Maria Eulália Macedo, do diário jan./89 – nov./90, no dia 3 de setembro de
1989: “Manuela Monteiro, a forte, “a filha do rio”(como é lindo o seu pai celta, esse sim, senhor do Tâmega, até por seu ofício), a que lembro a nadar, segura,
de margem para margem, seguindo a corrente, ou lutando contra ela”.
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[José Monteiro 47: no primeiro Natal depois da sua morte / Maria Eulália Macedo, [s. d.], manuscrito.]
Documento cedido pelos sobrinhos de Maria Manuela Monteiro.

47. Pai da sua amiga Manuela Monteiro.
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[Poema em louvor das palavras pequenasMaria Eulália Macedo, Dez. 98, manuscrito; [Dedicatória para a Manuela.]
Documento cedido pelos sobrinhos de Maria Manuela Monteiro.
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[Fotografia de Maria Eulália de Macedo, com família e amigos em sua casa, Amarante ca. 1968. Da esquerda para a
direita 1ª fila (Senhoras Natal), Maria Amélia, sobrinha, filha de seu irmão Manuel, João Laranjeira, Antília Costa,
Alice Sardoeira, Maria Manuel Alvito, Maria de Lurdes Correia Mendes, Clotilde Rua, Major Alves, Piedade Brochado
e Brochado; 2ª fila da esquerda para a direita, Amélia Sardoeira, Adélia Sardoeira, Amália Pinheiro Torres Macedo,
Amélia Laranjeira, Manuela Monteiro, Adélia Alves, Maria Eulália e Madalena Vieira Pinto. ca. 1955.]

Maria Ondina Braga 48
A ESTÁTUA DE SAL
Num mar largo de amargura a Estátua de sal!
Conhecemo-nos no Sameiro num “Retiro da Acção Católica”.
MARIA ONDINA, mulher silenciosa, sofria com as palavras inúteis e banais que ouvíamos durante longas
horas… “Estou com medo de perder o juízo”, disse-me pegando, ao acaso, no meu braço, seu desconhecido.
Saí com ela para o largo terreiro e serenamos a ver a bela cidade de Braga, fidalga e discreta.
Quando isto aconteceu, Braga era um lugar mítico e sem mistura.
Tinha uma nobreza. Na rua do Souto, os donos da loja dos lenços, vinham oferecer uma cadeira
antiga para nos sentarmos a escolher com delícia de sultana o lenço branco de cambraia fina…
Luís Soares Barbosa, pai do Engenheiro Luís, era o homem mais respeitado de Braga, Avenida Central
nº9, casa que eu passei a frequentar como se minha fosse. Estava lá quando a rádio deu a notícia de
que eu tinha recebido o Prémio de manuscrito de Poesia do S.N.I.
Tinha sido Maria Ondina que se dera ao trabalho de copiar à máquina três exemplares dos poemas
e os enviar para cada um dos membros do júri!
Num gesto instintivo, de que ainda me lembro, tirei das minhas orelhas os brincos de ouro e esmalte
azul, florinhas de amor-perfeito e coloquei-os nas suas mãos esguias….
Depois foi uma vida de íntima comunicação – ela no seu desencanto e corajosa aceitação dos dias
– eu na minha lúcida loucura…
Encontros breves em Lisboa, escritores, poetas, amigos. Tomás de Figueiredo dizendo-lhe sério:
“Menina, vale bem mais do que pensa!”
Maria Ondina escrevia como vivia: a marca da elegância da frase era a marca da sua casa, do seu
vestir, do seu falar!
Vinha a minha casa e os meus sobrinhos, meninos pequenos, ficavam parados e mudos ao vê-la
chegar de cabaia azul e calça preta.
Mais tarde, meu sobrinho Pedro, médico, oftalmologista, tratou-a e foi seu grande amigo. Maria Ondina
disse-me um dia: “Lala, teu sobrinho é um santo que Deus pôs no meu caminho”.
Caminhos que foram sua escolha e sua condição – criou beleza que talvez este país ignore. Disse
da Dor quanto baste para dar sentido à dignidade de existir.
Tão bela, tão triste, tão sozinha, porque ninguém tinha os dons que ela tinha!
Lembrá-la e amá-la dá-me uma dimensão de altura!

ÍNDICE

Mari a Eu láli a Mace do , s. d.

48. Maria Ondina Braga foi uma notável escritora, natural da cidade de Braga, onde nasceu a 13 de janeiro de 1922 e faleceu a 14 de março de 2003. Desde
cedo que manteve uma amizade e cumplicidade com Maria Eulália de Macedo conforme documentam os registos escritos.
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[Fotografia de Maria Ondina Braga com Maria Eulália Macedo na casa de Maria Eulália Macedo, 12 março de 1994.]
F: Biblioteca Muncipal Albano Sardoeira.

MARIA ONDINA BRAGA: UM ORGULHO PARA TODOS NÓS
Há anos, descíamos os Restauradores em Lisboa, com ela e um grupo de amigos.
Maria Ondina levava uma túnica azul brilhante, de colarinho rente ao pescoço e corte chinês.
Ia, como sempre, calada, como que ausente. As pessoas paravam ao vê-la, todos estranhando tão
grave presença, momento tão pesado de beleza e suspensão… Que orgulho!
Há uma canção de Jacques Brel que diz:

Maria Ondina cantou docemente nas margens dos rios Tranquilos.
Dançou nas ruas e praças do mundo.
Ofereceu-se aos astros nos largos areais das noites africanas.
Amou em todo o mundo que correu com uma flor de solidariedade no coração desencantado e
aberto. É de orgulho este momento.
| 141 |
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Elle ne parle pas
Elle chante!
Elle ne marche pas,
Elle dance!
Elle ne se prette pas,
Elle s’offre!
Elle ne fait pas l’amour
Elle aime…

Queria pôr nos seus cabelos uma coroa de goivos e magnólias, afagar seus dedos fidalgos que
criaram rendas e escreveram livros.
Dos livros, como falar? Sempre o último melhor que o anterior, mais apurado, mais misterioso e
fechado no seu segredo de beleza e descoberta.
Uma vasta Obra que tem em Braga o seu clima e o seu bruxedo. A infância dela nesta terra de sacrifício e rezas, de escassez e austeridade… quem cantou Braga como Maria Ondina? A ventaneira e as
mulheres fechadas nos asilos, as freiras pálidas e submissas…
Braga devia-lhe esta homenagem porque todos a amam, a respeitam e admiram.
Eu estou contente porque ela é uma amiga de toda a vida, uma mulher livre, gratuita e solta; tão
grande que o espanto me toma… e sinto realmente que a não sei dizer.
Dizem que Deus está morto? Mas quem senão Ele criou este ser feito de exactidão e conhecimento?
Rendo-me nela à evidência d’Ele, o grande companheiro que eu vi Ressuscitado, bebendo o mel das
abelhas, como disse Ezra Pound.
Maria Ondina sugere poesia, dá grandeza às horas e dá a quem a conhece uma dimensão de altura,
que nos faz limpos e libertos, portadores serenos da “anémona dos dias” (Sophia).
[ Mari a O n di n a B rag a: u m o r g u l h o p a ra t o d o s n ó s / M a r i a E u l á l i a M a c e d o , s . d . ( F e s t a
da Câmara de B rag a).]

ÍNDICE

[A Personagem / Maria Ondina Braga. – Amadora:
Livraria Bertrand, 1978. – 207 p.] Nota: Com dedicatória
de Maria Ondina Braga a Maria Eulália Macedo.
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Maria Eulália Macedo escreve a Maria Ondina Braga e tece considerações sobre a forma de
apresentar o seu nome «Para todos os efeitos me chamo Maria Eulália Macedo ou de Macedo, caso
esta partícula não afete a simplicidade devida às nossas personalidades artísticas». Maria Eulália
Macedo questiona a sua amiga sobre a possibilidade de publicar os seus versos.
Documento cedido por Luís Soares Barbosa.
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[Carta], 1953 jun. 15, Amarante para Maria Ondina Braga, Braga / Maria Eulália Macedo.
– 2 p., 28X21 cm.] Autógrafo assinado. – Com envelope.

Maria Eulália Macedo escreve a Maria Ondina Braga e lamenta só poderem encontrarem-se na
Páscoa e informa que tem uma entrevista do Alexandre Pinheiro Torres que foi publicada na Revista
Ler «que é espantoso». Acrescenta também que não tem escrito nada e pergunta a Maria Ondina
Braga se tem feito alguma coisa.
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[Carta], 1996 jan. 15, Amarante para Maria Ondina Braga, Braga / Maria Eulália Macedo. – 2 p., 28X21 cm.]
Autógrafo assinado. – Com envelope.

Maria Eulália Macedo faz uma descrição das memórias de Maria Ondina Braga nos diferentes
quartos onde pernoitou nas diferentes cidades que visitou.
Documento cedido pelos sobrinhos de Manuela Monteiro.
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[Maria Ondina Braga: os quartos onde dormia / Maria Eulália Macedo, 2 folhas, manuscrito].
Autógrafo assinado.

ÍNDICE
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1.
Na minha infância, a Lala, um mistério e um afago. Voz poderosa, telúrica. Uma convocação.
Seria Abril, ou Dezembro. A Tia Ondina: “Amanhã vou para a Lala”. Bem cedo tomava a carreira para
Amarante, e eu pequeno, choroso de perdê-la por uns dias dos poucos em que a tinha comigo. “Somos
pedaços da mesma noite”, explicava-me com ternura. E eu intuía que os pedaços da noite devem, por
vezes, juntar-se.
Só muito mais tarde percebi a vastidão dessa cumplicidade antiga. Já a Maria Ondina desaparecera,
queimada na doença e no cansaço da sua duração. Nesse Verão, pouco depois da sua morte, percorri
emocionado as cartas que trocaram, ao longo de décadas, em cada porto nu. Cartas que a seguiram
em Macau, incenso a arder na ladeira do colégio. Em África, onde cortou a trança. Em Goa, quando o
olhar inquiria as águas do Mandovi. Cartas que acompanharam a sua solidão, o lento tecido das palavras, cerzidas, noite fora, no pequeno andar do número 58 da Cláudio Nunes. A crepitação do lume, a
imaginação do amor, o corpo sem idade, os dias quando tombam.
A importância das cartas está na ficção que erguem, onde rostos se adensam e renascem. Há um
pacto secreto nas letras que transportam, como um gato que se acaricia ao correr do pelo. Assim recordo
a Lala na vida da Maria Ondina,
porto de abrigo
se o rosto escava
irresoluto fulgor na serrania
letra de lume
se plena
e dura
a invernia 49
2.
Março de 2003. “Maria Ondina, Maria Ondina, que segredo nos unia?”. Ouço a Lala como se fosse hoje,
inconsolável, provocatória, perante a amiga tomada pelo mistério da morte.
Uma voz imensa, plena, por cima dos que a velávamos, contornando relicários, o ouro dos altares,
subjugando as barrocas minudências de Deus.
Vejo a Lala, o grito em uníssono com o crescendo do corpo. O vestido branco, o casaco branco, o
cabelo como uma torre de neve e vendaval. As suas mãos erguidas, abertas, férreas. Décadas de conluio,
de pequenas esperanças, de palavras e histórias cavadas com as mãos, um campo arado. Agora, ali, a
mesma voz segura e insistente, como se apenas à pedra e à luz se dirigisse: “Maria Ondina, Maria Ondina”.
As lágrimas retidas. A igreja suspensa, atónita. O ofício dos mortos uma inutilidade. “Maria Ondina,
Maria Ondina”, o nome repetido como uma litania, ou um talismã. Como se a chamasse de volta.
E eu espantado por Ondina permanecer deitada, muda, os olhos soltos para dentro de si própria,
vencida por fim, ela que nunca cedera aos caprichos da vida nem ao vão perfume da virtude.
“Maria Ondina, Maria Ondina, que segredo nos unia?”. Que segredo uniria seus olhos assombrados,
os dedos longos, o perfume do chá atravessando os mares, a sábia coragem do coração?
Entretanto, calou-se o murmúrio nos assentos. A igreja serenou, os poemas foram ditos e calados, a
cidade quieta sob o sol de Março. Sinto a Lala a aproximar-se, a mão no meu ombro: “Estamos órfãos,
49. Luís Soares Barbosa. E fico só e falo com as sombras, roteiro para uma fotobiografia de Maria Ondina Braga. CMB. 2016.
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MARIA ONDINA, MARIA ONDINA, QUE SEGREDO NOS UNIA?

menino, mas ela volta. Foi sempre assim.”
Aprendi mais tarde, com estupefacção, que ninguém volta de facto, e toda a vida é afinal uma progressiva ausência. Ausência, todavia, indelével e habitada. Por uma palavra que seja, ou um segredo,
quem sabe? Por um percalço no vento, um riso súbito, uma dissonância qualquer na curva do tempo.
Porventura assim nos alcança a eternidade.
Eulália e Ondina. A que transporta a eloquência do silêncio, e a que descerra as ondas no mar alto.
De repente lembro-me. É um pequeno poema que, anos antes, recebera da Lala para a minha mãe:
Não conheço os rumos da História
nem sei o sentido do Universo
mas sei que me cumpro
na exactidão de um verso 50.
Nessa altura, comovida, é Ondina quem o lê, com a sua voz grave onde todas as histórias nos convidam. Repete os últimos versos como se fossem seus. Eulália e Ondina. Anos 90, o século a encerrar-se.
Ambas connosco, ainda. Por alguns anos permanecem. Escrevem. Escrevem-se. Já se visitam menos,
que a idade toda a distância alonga. Esperam.
O que por cumprir havia levedou. Depois, agora, o seu mundo paredes meias com o nosso. E um
segredo tamanho a separar-nos.
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[ D e po i me n to de L u í s So are s Ba r b o s a 5 1 ]

50. Maria Eulália de Macedo. Carta para a festa da Maria Arminda. 22 de Maio, 1997.
51. Luís Soares Barbosa é sobrinho da escritora, Maria Ondina Braga.
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[Na morte da escritora Maria Ondina Braga / Maria Eulália Macedo, Braga, 14 de março de 2003, texto de
Maria Eulália Macedo lido no funeral de Maria Ondina Braga.]
ÍNDICE

Documento cedido por Luís Soares Barbosa.
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MEDALHA DE HONRA

O RECONHECIMENTO DE AMARANTE A MARIA EULÁLIA DE MACEDO
Aos noventa anos de idade, no dia 8 de julho de 2011, nos Paços do Concelho, Maria Eulália de
Macedo tornou-se cidadã honorária de Amarante.
A Medalha de Honra do Concelho de Amarante tem subjacente à sua atribuição «galardoar as
pessoas singulares ou coletivas, nacionais ou estrangeiras que tenham prestado ao Município serviços
considerados relevantes e excecionais, designadamente de que resultam maior renome para o concelho,
maior beneficio coletivo ou honra especial». Assim, foi considerado, pelo Presidente do Executivo da
altura, que Maria Eulália Macedo prestou a Amarante serviços excecionais e relevantes identificados
«como poeta, escritora, como pedagoga e cidadã…, uma cidadã livre e muito estimada na cidade».

ÍNDICE

[Fotografia da cerimónia aquando da entrega da Medalha de Honra. Da esquerda para a direita, Pedro Cunha (Presidente da
Assembleia Municipal), Maria Eulália Macedo (homenageada) e Armindo Abreu (Presidente da Câmara Municipal).] / Jornal
de Amarante, Amarante, 14 de Julho de 2011.
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[Medalha de Honra do Concelho de Amarante em ouro de
formato circular, com cinquenta milímetros de diâmetro e
dois milímetros de espessura, suspensa por uma fita de três
centímetros de largura com as cores do Município (verde
e branco). A Medalha de Honra do Concelho de Amarante
tem cunhada no anverso o brasão da cidade e no reverso
os dizeres «Medalha de Honra do Concelho de Amarante»
/ Câmara Municipal de Amarante, 16 de fevereiro de 1995.]

[Diploma de atribuição do título de cidadã honorária de
Amarante e da Medalha de Honra do Município a Maria Eulália
de Macedo / Presidente da Câmara Municipal de Amarante,
Armindo José da Cunha Abreu, Amarante, 8 de julho de 2011.]
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[Convite para a cerimónia de entrega da Medalha de Honra a
Maria Eulália de Macedo / Câmara Municipal de Amarante,
Amarante, 8 de julho de 2011.]

Maria Eulália de Macedo, que a Câmara Municipal de Amarante quis em boa hora homenagear com
a reedição de Histórias de Poucas Palavras – e que agora vai consagrar, como escritora e cidadã, com a
atribuição da Medalha de Honra do Município – é autora de uma obra tão discreta como intensa, onde
os caminhos da prosa e da poesia se entrecruzam e iluminam.
A propósito do seu primeiro livro de poesia, Construção do Vento Norte, publicado em 1969, e que
foi «Prémio do Concurso de Manuscritos de Poesia do SNI» em 1968, Urbano Tavares Rodrigues fala,
com inteiro acerto, «De uma existência contemplativa, atenta à beleza em todas as coisas e que pelo
êxtase, pela incompletude de si, pela ânsia de perfeição, intui Deus. Mas há igualmente uma existência
ativa e participante, enraizada no amor solidário pelo Outro e pela sua terra natal».
Raízes, o seu segundo livro de poesia, publicado em 1970, é o espelho dessa entrega ardente à
realidade da vida nos acidentes do seu fluir: Escreve Domingos Monteiro na badana do volume que
«a Lala – como todos a conhecem em Amarante –, cresceu à sombra de duas montanhas: Pascoaes
e o Marão. Com eles aprendeu a linguagem lírica dos versos e das águas, a grandeza dos horizontes
ilimitados, a secura das terras onde passam rebanhos famintos e a avidez das raízes que mergulham
até ao profundo e para sempre irrevelado mistério do Universo». Palavras definitivas sobre uma escrita
multiforme e íntegra, que extrai da realidade múltipla e contraditória a imagem sintética que se impõe
e fulgura como um destino.
Sobre As Moradas Terrenas, livro publicado em 1994 e que aqui apresentei, lembro-me de ter dito
que, ao lê-las, me senti a caminho daquelas outras «Moradas», de Santa Teresa e da alma, às quais se
chega pelo coração e não pelo entendimento. Assim, falar da escrita de Maria Eulália de Macedo é falar
de amor. Do seu amor intenso pelar coisas terrenas – a pedra, a árvore, o vento, ou o rio –, que lhe abre
as portas sagradas do cosmos e lhe revela o sentido primordial da poesia. Sentido afinal nuclear, ligado
aos quatros elementos, que funda um imaginário místico onde a alma do universo e o espírito de Deus
se confundem. Na linha de um misticismos lírico que reunifica o que o racionalismo teológico separou,
ao traçar uma absurda fronteira entre o corpo e a alma, entre a substancia e a forma, entre o mundo da
matéria e o mundo do espírito – e, deste modo, desapropriando o cristianismo da dimensão mais evidente
da sua mensagem –, encontramos as figuras maiores de um S. Francisco de Assis, de uma Santa Teresa
de Ávila ou de um S. João da Cruz. É nesta linha que entre nós se destacam poetas como Frei Agostinho
da Cruz, António Nobre, Teixeira de Pascoaes, ou, mais recentemente, o malogrado Daniel Faria. E um
prosador poeta da estatura de Raul Brandão. E como não evocar a prosa e a poesia de Miguel Torga,
ambas encarnando, superiormente, a sublimidade da nossa condição de seres telúricos, humanos e
divinos – heróis vulneráveis que eternamente recomeçam o ciclo da vida, feito com violência e ternura,
de ódios e paixões, de beleza e sofrimento, contra a inexorabilidade do destino. Heróis que caminham
em direção à morte, como «Sísifo»: «Sempre a sonhar / E vendo, / Acordado, / O logro da aventura»
(Miguel Torga, in Antologia Poética).
Falar da escrita de Maria Eulália de Macedo é também destacar o que nela é a manifestação indeclinável do amor pelos Outros; ou de uma atenção constante e fraterna ao sofrimento humano. Há,
fundamentalmente, dois tipos de escritores: os que vivem a criação literária como uma segunda vida
– uma vida Outra – em que buscam a transcendência através da depuração obstinada; e os que não
concebem a escrita longe da vida, assumindo nela a impureza do mundo e a dualidade do ser.
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ÍNDICE

ELOGIO

Maria Eulália Macedo pertence a esta segunda família de escritores (onde destaco, além dos que
já referi, Sofia de Mello Breyner Andersen e Maria Ondina Braga). Escritores que retiram da imanência
o sentido último da sua escrita, fazendo dela o espelho profundo da precariedade da própria vida. Na
sua obra extremamente pessoal, a grandeza e a miséria, a alegria e a dor, a beleza e a fealdade são as
faces irreversíveis da verdade humana. As raízes da sua escrita mergulham no húmus amarantino para
dele retirar a força redentora que lhe confere um sentido maior.
Mari a J o ão R e yn au d

ÍNDICE

[Elogio / Maria João Reynaud (texto lido na Câmara Municipal de
Amarante em 8 de julho de 2011), Amarante, 8 de julho de 2011.]
Com dedicatória assinada da autora a Maria Eulália Macedo, Porto, 21 de
setembro de 2011. Com envelope.
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ÍNDICE

[Poemas de amor e morte / Maria Eulalia Macedo, manuscrito (mulheres da minha rua, hoje deserta, mereciam
bem mais que eu esta medalha! Ponho-a nas suas mãos suadas e sujeitas)].
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POEMAS DE AMOR E MORTE
Eu tenho para contar, muitas histórias de amor e morte.
Na minha juventude, convivi muito com a Antília.
Antília Costa, irmã do Artur Costa da Farmácia, que me tratava os furúnculos e as mazelas, quase
um mestre de sabedoria.
Eu ia todos os dias tomar café, depois do almoço, à casa da Antília. Era uma roda de gente nova
onde pontificava a avó Belmira, que fazia renda e nunca nos deixava dizer mal de ninguém.
- Você viu? Você estava lá? Você era capaz de fazer o mesmo!
Antília era um ser à parte. Antília fazia da sua vida “lugares de beleza”.
Eu ia com ela diariamente ver um moço louco, doente, tuberculoso, que, por medo de contagiar
outros doentes não teve entrada na enfermaria do hospital.
A irmã Palmira esvaziou um galinheiro do Lar, forrou-o de mantas de farrapos, e nele instalou o
“Canadelo”, louco e doente.
Antília sentada na cama dele, tirava a pele a bagas de uvas brancas e metia-as na boca, morna de
febre, do “Canadelo”.
Eu via-o calada e atenta.
Um dia ergui-me para vir embora. O “Canadelo”, vidente, de olhos muito verdes, reparou e disse-me:
já vai?
-Olhe que estar aqui ao pé de mim é como estar numa Igreja ao pé de Cristo! Porque amanhã quando
vierem já aqui não está nada.
E foi verdadeira a sua percepção. No dia seguinte, quando lá chegamos, já ele tinha morrido durante
a noite!
Mais que com os ricos vivi perto dos pobres.
Mulheres da minha rua hoje deserta, mereciam bem mais do que eu esta medalha…! Ponho-a nas
suas mãos suadas e sujeitas.
Mulheres que ganhavam o dia a carregar cântaros de água da fonte de S. Pedro para as casas sem
canalização e iam de noite para a borda do rio guardar a pedra que lhes dava jeito para lavar os lençóis
do Hotel Silva.
E morriam de males desconhecidos porque não iam ao médico nem tinham condições para se tratar.
Eu dava-me conta do seu morrer quando as suas vozes se iam tornadas um sopro e me diziam:
menina, não se aflija, eu estou melhor.

ÍNDICE

Mari a Eu láli a de Mace do
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MARGINÁLIA

ÍNDICE

MARGINÁLIA

O núcleo Marginália apresenta também, além dos objetos de carácter pessoal, lugares que constituem o mundo
de ser e estar de Maria Eulália e que lhe
permitiram produzir alguns textos em
prosa, dos quais transcrevemos excertos
para que as reproduções das fotografias
que apresentamos possam ser ilustradas
pelos textos de Maria Eulália Macedo.

[As Joias / Maria Eulália Macedo, 2 de fevereiro.]
Documento cedido pelos sobrinh0s de Manuela Monteiro.

ÍNDICE

[Colar de pedras/pérolas brancas, 120 cm.]
(Era um dos adereços que Maria Eulália usava muito.)
Fotografia de Gilberto Figueiredo.
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“Com o teu livro em cima da minha cama e “as confissões
do Frei Abóbora” do José Mauro de Vasconcelos, com o quarto arrumado e um grande ramo de rosas vermelhas na jarra
da mesa, penso que não estou mal… O médico acha-me muito
melhor. Tenho saído a fazer umas voltas. Vou ao correio, compro um batom (nunca tive tanto tempo livre para me alindar).”
In. Carta para Maria Cecília Correia – Porto, 1 de Agosto

ÍNDICE

[Carteira em pele, com estojo e espelho, fecho de mola
em metal, 12X12 cm.] Fotografia de Gilberto Figueiredo.
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[Caixa em ferro trabalhado à volta do mesmo e
com cerca de flores na tampa, 9X7 cm.] (Utilizada
por Maria Eulália Macedo e família para colocar os
selos do correio.) Fotografia de Gilberto Figueiredo.

ÍNDICE

[Carteira/bloco de contactos de telefone, em pele
castanha, com motivo floral de prata, ao centro,
11X8 cm.] (No interior do bloco, além de números de
telefone, estão vários textos/pensamentos de Maria
Eulália Macedo.) Fotografia de Gilberto Figueiredo.
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[Bloco de contactos de telefone, sem capa, 14X9 cm.]
(No interior deste bloco além de números de telefone,
estão vários textos/pensamentos de Maria Eulália
Macedo.) Fotografia de Gilberto Figueiredo.
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Legenda: Estou hermosa como mi esperanza tan hechizera como el ciclo de mi querida Patria =
tan dulce la mirada de sus divina ofer com los recuerdos de um corazon triste. Vendita feas.
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ÍNDICE

[Pintura de senhora com criança; Estou hermosa como mi esperanza / Vendita; Pintura / papel; 19X14 cm., com
moldura.] (Senhora sentada com vestido preto e criança ao colo.).

“Arrumei o meu quarto que me pareceu antigo e adequado
ao meu viver. Há uma necessidade de requinte e de arranjo sempre que regresso a casa. É como se a linha da exigência e solidão
povoada me retomasse; (e me devolvesse ao meu intimo viver.)”
“Anda um garnisé na cozinha. De vez em quando ergue alto
o seu grito atrevido e a casa como que estremece de espanto de
haver quem rompa o silêncio da tarde quente.”
In:Carta para Maria Cecília Correia – Amarante, 6 de Julho.

ÍNDICE

[Estojo tinteiro, em madeira, na parte superior com
incrustações de madrepérola, nos cantos e ao centro.
O estojo abre e no interior apresenta seis pequenos
compartimentos: dois com dois tinteiros, em vidro
com tampa; um compartimento para canetas, com outro
compartimento a seu lado coberto e dois compartimentos laterais. Há três tampas com puxador em madrepérola em três destas divisões. O interior é forrado a flanela
azul (em mau estado de conservação), 38X26 cm.]
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[Nossa Senhora ; Pintura / chapa, com moldura, 20X15 cm.]
(Figura com manto azul e ladeado de anjos.)
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[Fotografia da entrada da casa dos Macedos.]
Fotografia cedida por Miguel Macedo.

“Acendo o lume, corto as unhas, vou ao café ver o grupo de pessoas da missa tardia.
Chove muito. É bom estar-se em casa.”

ÍNDICE

In: Carta para Maria Cecília Correia – Amarante, 19 de Novembro, domingo.
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[Fotografias da Casa Macedos, onde viveu Maria Eulália de Macedo 1921 - 2011.]
Fotografia cedida por Miguel Macedo.

“Gosto da minha cama velha, da colcha de crochet, do cheiro a laca. Gosto de dobrar o
xaile que à noite ponho às costas. Uma reverência me invade, como alguém que regressasse
dum mundo de trevas e, de repente, viesse.”

ÍNDICE

In: Carta para Maria Cecília Correia – 10 de setembro.
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“Camélias aos montes nas manhãs no meu velho quintal - uma orgia de cores. E as folhas
hirtas quebram-se-nos nos dedos com um estalinho de caixa de música antiga.”

ÍNDICE

In: Carta para Maria Cecília Correia – Amarante, 31 de Janeiro

[Fotografia de sala na Casa dos Macedos onde Maria Eulália Macedo gostava de estar.] Fotografia cedida por Miguel Macedo.
[Fotografia de Maria Eulália de Macedo, com a família e amigas.]
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“Camélias abertas no meu quintal velho. Árvores que se desentranham em flores rubras e folhas
verdes, lembram velhas artistas espanholas vestidas de tarlatana dançando a música de zarzuela. As
brancas são para os mortos. Vêm pedi-las mulheres de mãos geladas e faces pálidas. E a gente deixa
que levem as flores e quase lhes custa não ter palavras de consolação para lhes dizer.”

[Fotografia do jardim da Casa dos Macedos.] Fotografia cedida por Miguel Macedo.
[Fotografia de Maria Eulália de Macedo em 2º lugar, com a sua irmã Lourdes última da fila, e amigos, jardim de sua casa, 1940.]
[Fotografia de Maria Eulália de Macedo, com a sua irmã Lourdes e amigas, em sua casa ca. 1939. Da esq. para a dta.
Maria Eulália em 2º lugar e sua irmã Lourdes em 4º lugar.]
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ÍNDICE

In: Carta para Maria Cecília Correia – Amarante 24, 3 a.

“Espanha
Ai o que eu vivi por lá! Cada penhasco tem a face cavada e triste do “cavaleiro da triste
figura”. E a secura do chão cria uma atmosfera metafísica inquieta e exigente dum esticar
de nervos que se quebrava contra a sensibilidade embalada dos que me acompanharam.”

ÍNDICE

In: Carta para Maria Cecília Correia - Amarante,13 de setembro

[Fotografia de Maria Eulália de Macedo, com amiga e família em Santiago de Compostela, set. 1986. Da esq. para a dta.
Frederico, sobrinho, filho do seu irmão Manuel, Manuela Monteiro, sua irmã Lourdes e Maria Eulália.]
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ÍNDICE

[Fotografia de Maria Eulália de Macedo, com amiga e família em Santiago de Compostela, ca. 1995. Da esq. para a dta.
Maria Manuela Monteiro, Maria Eulália, Armandina Macedo e sua irmã Lourdes.]
[Fotografia de Maria Eulália de Macedo, com a sua irmã Lourdes, ca. 1955.]
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[Fotografia de Maria Eulália de Macedo, ao centro, no Clube Amarantino, Amarante, ca.1941, 9x6cm.]
[Fotografia de Maria Eulália de Macedo, ao centro, no Clube Amarantino, Amarante, ca. 1941, 14x9cm.]
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EXPOSIÇÃO BIOBIBLIOGRÁFICA
EVOCATIVA DO CENTENÁRIO DO SEU NASCIMENTO

maria eulália
de macedo
DEVO À VIDA O TER TIDO VIDA
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LEMBRÁ-LA E AMÁ-LA

