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Toninho, às vezes Tonito,

caminhava entre verdes e miragens

todos os dias numa conquista diferente.

A professora exigia verbos, contas e História

e o rapaz enredava-se em paisagens.

Nessa dança de intenções

nada ficava por fazer.

Tonito cumpria as obrigações

com distinção e alto prazer.

Sério, tímido e inseguro,

com sedes por acontecer,

o seu olhar era puro,

com mãe Deolinda a acolher.
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Mãe-terra, mãe-ninho, mãe-colo,

a saúde dos filhos fez prevalecer.

Sacrifícios enchem os rosários,

não foram tantos os que ficaram por ocorrer.

Ânsias de estradas, de cores e horizontes,

recheadas pelas partilhas dos irmãos distantes.

Entre Fiscal e Lisboa foram muitas as pontes

que alimentaram sonhos radiantes.

Ainda experimentou trabalhos

forçados contra o desejo

crescente e sem atalhos

de respirar à beira Tejo.

Aos 11 anos, de mala aviada,

vai Tonito de alma alada.

A pequena aldeia que o viu florescer

acena-lhe a miragem de adolescer.

De trabalho em trabalho cresce a confiança, 

a andança e a vontade.

Homem limpo, disciplinado e honesto, 

que ao povo encanta 

na sua jornada unária.

Procura saciar a sede

de diferente, de maior, de ritmo,

de luz, de cor, de música.
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Sempre música num António que

vai de Londres a Amesterdão

para vir para Lisboa e abrir um salão.

É o barbeiro que todos querem e que passa pelas 

melhores casas

até abrir a sua, única e singela,

a que cria como quer, numa afirmação de saber e 

vontade,

gosto e caridade.

Nesta jornada tão esfaimada,

de cores, de seres, de amores e música,

as melodias pulsam desejos, rufam tambores, 

perfeições a amanhecer.

Convívios, partilhas e crescimentos,

aprendizagens vertiginosas num sopro de vida,

uma firmeza esbaforida, uma sede por acalmar,

o tempo que escorre as existências, 

numa luta desigual.

Variações a variar, a criar, a inovar:

Minho, Rock e Fado, com o folclore a festejar

esta voz sem quadratura,

este ser sem formatura.

Livre como a água, o vento, o raio e o trovão.
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Livre como se quer a vida vivida

antes, muito antes, de se conseguir compreender

o turbilhão que nos deixou marcas de identidade,

de portugalidade,

de uma interioridade que carregamos sem quê 

nem porquê.

Variações, aqui, entre nós e o tempo.

É p’ra amanhã 
Bem podias viver hoje 
Porque amanhã quem sabe se vais 
cá estar 
Ai tu bem sabes como a vida foge 
Mesmo de quem diz que está p’ra 
durar1

1  Extrato da canção É p´ra amanhã.
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— António Joaquim Rodrigues Ribeiro?

Um menino franzino, de olhos claros, acesos como 

a luz da madrugada, com modos tímidos, chega-se 

à frente, mais perto da professora.

— Senta-te nesta carteira.

Não era uma carteira de usar a tiracolo ou onde co-

locar dinheiro. Era feita de madeira, um banco para 

dois com um tampo elevadiço, onde se colocavam 

os materiais escolares organizados e guardados 

quando não eram precisos. O tampo baixava e fun-

cionava como uma secretária, onde se pousavam 

livros e cadernos para ler e escrever. Para apren-

der o mundo mais distante que não chegava ali, ao 

Portugal profundo, de outra maneira. A escola era 

uma janela aberta para o mundo, para o futuro. No 

cimo do tampo inclinado uma larga reta também de 

madeira, com um buraco onde pousar um copo de 

plástico com o material de escrever ou com o copo 

de leite que era distribuído no intervalo da manhã. 

Um rego marcado ao comprido permitia pousar um 

lápis e uma caneta azul para descanso dos dedos. 

Era uma peça inteira de mobiliário que às vezes pa-

recia uma extensão do corpo dos alunos.

— Francisco da Torre?

Rapaz de cabelos e olhos castanhos, vivos e an-

siosos, sentou-se ao lado do Toninho. Partilharam 

as horas, os dias e as aprendizagens. As picardias 

também. Toninho aplicava-se, tinha sede de apren-

der, de saber mais, de ser mais, pelo que os dois 

disputavam o melhor desempenho na sala de aula. 

Mas António também era muito teimoso e senhor 

das suas travessuras. 
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Certo dia apanhou uma poupa do ninho para tentar 

fazer dela um animal de estimação. Prendeu-lhe a 

perna a um atilho e pavoneou-se a desfilar com a 

pobre criatura que, num desígnio de liberdade, se 

debateu em asas furiosas até conseguir libertar-

-se. A pata ficou para trás. Esta impressionante de-

monstração de determinação e sede de liberdade 

ficariam gravadas na iris do pequeno Toninho, que 

jamais poderia antecipar este desfecho.



20 21

Quando a cabeça não tem juízo
Quando te esforças
Mais do que é preciso
O corpo é que paga
O corpo é que paga
Deix’ò pagar, deixa’ò pagar
Se tu estás a gostar….2

2  Extrato da canção O corpo é que paga.

Uma professora, ao ver o sucedido, tentou desfe-

rir-lhe umas reguadas nas mãos, depois de o levar 

para dentro de uma sala. Toninho fugiu ao castigo, 

no último momento, o que só serviu para enfurecer 

mais a docente que com isso bateu nela mesma. 

Ainda encheu as mãos de tinta, numa tentativa de 

demover a professora de desferir os golpes certei-

ros pelo receio de se sujar, mas a fúria acumulada 

era maior. O castigo teria de ser exemplar.

Toninho não chorava, apesar de estar a apanhar 

monumentalmente. Os colegas temiam por ele e 

começaram a chorar e a gritar. A raiva da profes-

sora era desferida a cada reguada, uma dor lanci-

nante que alimentava a fúria da incompreensão. No 

momento antes de desmaiar, as lágrimas, presas e 

acumuladas, correram pela cara de António.


