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Falar de uma Irmã a quem muito se amou e ama requer bom senso 

para que não se caia na lisonja fácil, post mortem, nem se omitam avaliações 
de personalidade, por vezes geradoras de conflitos e de angústias.  

 
Aida Bruno Coelho aconteceu na minha vida quando eu tinha 18 anos 

e ela 27. Tornou-se para mim na Irmã que eu não tinha tido e eu, na Irmã 
que ela perdera. Como Irmãs trilhámos os caminhos da existência, em toda 
a sua severa complexidade, esboroando com determinação os muros que 
teimosamente se erguiam. Por cada vitória, por cada sonho alcançado… um 
aplauso, que festejávamos com alegria quase infantil. Era um processo 
interior, alheio aos demais, apenas ocupados com as vulnerabilidades e o 
materialismo do quotidiano. 

 
Nasceu tal cumplicidade entre nós que qualquer monossílabo ou 

simples interjeição equivaliam a uma perspicaz troca de olhares. E foi nesta 
parceria de sã camaradagem que se desenrolou a nossa trajectória pessoal, 
familiar, social e profissional. Quantas vielas, trilhos e atalhos irromperam 
na senda, até ao limite da sua existência terrena!! 

 
Assumo-me nesta Biografia como narrador em terceira pessoa ou 

omnisciente, tentando gerir as memórias que conservo, colhidas na própria 
fonte. Às vezes neutro, outras selectivo, na medida em que, pela força do 
verbo, chego ao âmago do leitor. A partir de determinado ponto da 
narrativa, torno-me frequentemente narrador em primeira pessoa, até com 
pinceladas de protagonismo de dimensão autobiográfica, mas de um modo 
geral sou narrador-testemunha. 

 
 



 
 
 
Recolher e articular todos os elementos dispersos para conceber esta 

História de Vida , reconstituindo um itinerário pedagógico, foi tarefa que me 
impus como dever de gratidão mas foi também meu objectivo relembrar a 
uns, em jeito de retrospectiva (vejam-se os depoimentos prestados que, na 
sua totalidade, me foram entregues entre Maio de 2018 e Março de 2019) e 
divulgar a outros a intervenção de Aida Bruno Coelho na sociedade em que 
se inseriu, como pessoa deficiente visual que era. E essa grande intervenção 
na sociedade foi, inequivocamente, como professora de Educação Musical 
no Ensino Preparatório, onde fez carreira até ao topo – o 10º Escalão. 

 
Ressalta do seu carácter uma vontade firme de vencer, trabalhando 

sem tréguas para desempenhar cabalmente a sua profissão, tendo sempre 
o cuidado de não prejudicar os alunos pelo facto de terem uma professora 
cega: a sua presença em público, lidando no dia-a-dia com as crianças, com 
as quais mantinha excelentes relações afectivas, fizeram-na encontrar, por 
um lado, uma psicologia e pedagogia muito pessoais para superar os 
obstáculos que, naturalmente, surgem numa sala de aula e por outro, 
desenvolver uma criatividade constante, criando ela própria quase todas as 
canções de cariz didáctico ou de natureza festiva de acordo com o calendário 
escolar.  

 
Aceitava trabalhar em interdisciplinaridade cada vez que era 

solicitada e o seu desempenho foi notório. Mereceu o respeito dos colegas 
pela marca de rigor que a tudo imprimia. Exerceu o cargo de Delegada de 
disciplina em dois triénios, com assento, por isso, no Conselho Pedagógico 
da Escola.  

 
A infância sofrida que vivenciou e o contacto que, nesses anos, terá 

mantido com a natureza, deixaram-lhe marcas de uma intensa sensibilidade, 
patente, não só, em todos os seus textos poéticos, como também na forma 
como enfrentou a vida, se inseriu no meio profissional e interagiu com os 
seus pares, batendo-se a todo o momento pela frontalidade das suas 
convicções.  

 
Recordamo-la pela energia que espalhou, pelas memórias que 

derramou no fio do tempo, qual rio que extravasa as margens, saindo por 
vezes do leito, provocando inquietação e dor pela força da sua corrente, 
exigindo reparo e, logo após, recolhendo submisso, caminhando 
suavemente para a foz, renovando-se naquele fluir permanente. 
 



 
 
 
Confesso que não foi fácil estruturar este livro, sobretudo porque lhe 

confiro um cunho biobibliográfico, sem o qual, aliás, ele ficaria 
profundamente incompleto, porque falar de Aida Coelho significa também 
transpormo-nos para a imensa diversidade e riqueza das suas composições 
poéticas e canções, tanto as que foram geradas em contexto escolar como 
as que foram dirigidas a familiares e amigos.  

 
A franca maioria das suas canções era gravada ao sabor do improviso, 

em qualquer segmento livre de uma cassette, apenas um rascunho, um 
estudo… só para orientação pessoal. Às vezes acompanhava as canções num 
velho Piano; outras, em idêntico contexto, gravava-as na sala de aula, 
recorrendo ao Órgão, num intervalo maior ou num furo, não se podendo 
ignorar vozes e risos de crianças; noutras ainda, a sua voz é o único 
instrumento; muitas se perderam; nem todas têm a música escrita; algumas, 
só a letra, mas sem música nem voz; há ainda as que estão escritas mas das 
quais não se encontra a gravação, pois seria imperioso dispor de muito 
tempo para percorrer, de uma ponta à outra, centenas de cassettes ainda 
por verificar…  

 
Assim sendo, o suporte digital incluído no livro não é um exemplo de 

qualidade, porque Aida era assim mesmo: dedicava-se à Escola com visível 
empenhamento, imprimia força anímica a todas as tarefas, exercia o 
magistério com inexcedível amor… mas ostentava simplicidade no 
quotidiano, por isso nunca chegou a lutar para ver publicados os seus 
trabalhos didácticos, o que significa que não os aprimorou nem a nível de 
escrita nem de gravação. Não dispunha de um gravador profissional e 
reutilizava cassettes, razão pela qual os registos que fez ao longo dos anos 
acusam essa deficiente captação sonora, por vezes com um acentuadíssimo 
ruído de fundo.  

 
Resoluta, determinada, ousada mesmo, era simultaneamente 

humilde e modesta e não queria alarde da sua pessoa. Dizia com frequência:  

– As canções que faço são muito simples, qualquer pessoa as poderia 
fazer! 

 
Não imaginaria nem aceitaria divulgar canções nem registos sonoros 

fora do contexto escolar, sem a sua supervisão.  
Apesar de todas essas imperfeições, mesmo assim, arrisco promovê- 

-las e espero lá do Alto o seu perdão.  
 



 
 
 
Entendo que não deveria apagar memórias preciosas, pela pedagogia 

e subtileza da palavra, pela beleza do verso e da métrica, pela perfeita 
adequação e sintonia com cada momento vivenciado quer em Colónias de 
Férias, quer na Comunidade Escolar, ou mesmo pela graciosidade e humor 
que aspergia sobre os diferentes destinatários, como uma suave essência. 

 
De realçar uma mão cheia de canções gravadas em estúdio, numa 

linha de interdisciplinaridade com os currículos de Francês, que deram brilho 
e cor, não só ao Bloco Pedagógico “En Marche” de que fui autora, como 
também ao nosso Projecto do “Ensino Precoce do Francês”. 
 

Contudo, nos últimos anos de vida, dedicou-se com afã às suas 
composições para as catalogar e reunir: por um lado, percorreu múltiplas 
cassettes e seleccionou grande número de canções para serem digitalizadas, 
facto esse que não anula o ruído; por outro, reescreveu muitas das suas 
músicas em Computador, no Programa Finale, cumprindo todos os 
parâmetros de identificação, as quais vieram substituir a minha escrita 
manual e a respectiva ilustração.  

 
Espécie de premonição ou simples desejo de imprimir ordem ao 

trabalho de uma vida?! O que quer que tenha sido, o certo é que, numa 
jogada de antecipação de cariz profético, colaborou profundamente comigo 
na construção da sua biobibliografia, por este traçado final que imprimiu 
com determinação! Dou graças por isso, muitas graças! 

 
Em suma, para que o livro seja saboreado no seu todo, impõe-se que 

o leitor ou o ouvinte disponha de um leitor de CDs com vertente MP3 para 
que, na altura própria, possa aceder às respectivas canções, dispostas por 
ordem cronológica e assinaladas com um símbolo sempre que existe registo 
sonoro. Há 160 entradas. Numa edição paralela será lançado o Audiolivro, 
por mim própria gravado e em cuja sequência são integradas as canções. 

 
Em virtude de tudo o que foi dito, e antes que a minha vida se 

apague, tornou-se-me imperioso publicar esta Biobibliografia, para que a 
sua memória não se esfume no tempo e que, já em espírito, ultrapasse 
aquela aparente mediocridade em que queria viver. 
 

Quem morre primeiro, nunca morre! 
Dalila Guerrinha



    
 

    

 

 

Ao ler o texto do livro que tenho o gosto de prefaciar, logo me fui 
apercebendo da respectiva complexidade, tão perto ele está daquilo a que 
também poderíamos chamar Memórias ou Memória de alguém que, tendo 
convivido de perto durante longos anos com a sua biografada, quase deixa 
que as suas vidas se confundam na densidade de uma escrita, por vezes 
emotiva, mas sempre carregada de informação que nos permite recuperar 
a Aida no seu quotidiano, na prática do seu “fazer-se a si própria”, enfim, na 
imagem de uma Mulher que venceu e se afirmou ao longo dos seus oitenta 
anos de vida. 

Todavia, a autora esclarece a sua intenção quando assume a 
biografia que faz com a definição de três núcleos que, “num todo, lhe 
conferem harmonia e veracidade”. Refere-se então ao “biógrafo”, ao 
“biografado” e a outros “diferentes autores”. Deste modo se pode entender 
o frequente recurso ao seu conhecimento e experiência pessoal que semeia, 
a cada passo, da “vida” que dá à sua biografada, registando os seus muitos 
trabalhos ao serviço de causas diversas, mas sempre conseguidos e 
realizados através da música, nas mais diversas formas de expressão, que a 
moldou e que por ela se deixou moldar, conforme testemunham os 
inúmeros textos de conhecidos, familiares e amigos que igualmente se 
reproduzem nesta obra. 

Deste modo a autora deu forma a uma vida riquíssima, tal foi a de 
Aida Bruno Coelho! 

Nascida em berço de ouro, esta menina sofreu, desde cedo, as 
agruras de uma vida em tudo diferente daquilo que para si seus pais haviam 
sonhado. Privada de Mãe bem cedo, haveria de aliar a essa falta o 
desaparecimento de uma outra luz, quando ainda não tinha cinco anos – a 
que os seus olhos lhe deveriam proporcionar. Quase me apetece dizer que 
o primeiro decénio da sua vida foi um progressivo desmoronamento, 
potenciado pelas cada vez menores posses materiais de seu pai. Todavia, a 
partir de então, uma outra pequena luz iluminaria o seu caminho: a hipótese 
de ingresso, aos dez anos, no Asilo-Escola António Feliciano de Castilho. Ali, 
por entre a dor da separação, a Aidita foi crescendo e, pouco a pouco, 
colocando as primeiras pedras para a reconstrução daquela vida que se 
desmoronara. Estudou, cultivou-se, descobriu e amou a Música! 

 



 
 

 
 
 
Depois, buscou a vida! Fez-se Mulher, enquanto continuava uma 

lenta ascensão, que atingiu o seu auge no exercício profissional, como 
Professora, numa dinâmica que tanto marcou os seus alunos, quer directa, 
quer indirectamente. De facto, a Profª. Aida soube ser Mestra e pedagoga, 
mas soube igualmente partilhar e pôr a sua criatividade, não apenas ao 
serviço da educação musical, mas também de outras disciplinas cujo sucesso 
ajudou a potenciar. E, diria mais, o seu talento foi, no quotidiano, colocado 
ao serviço de Amigos com quem se ia cruzando e cimentando amizades que, 
na grande maioria dos casos, se eternizaram nos poemas e músicas que nos 
oferecia. 

Mas se os testemunhos deixados neste livro são exemplos de que a 
Aida foi encontrando, nas novas Famílias e Amigos, essa Luz que anos antes 
perdera, são-no igualmente de uma vontade férrea, de uma determinação 
inabalável!  

Aida Bruno Coelho marcou a História! Fez o seu caminho “ao passar”! 
É essa certeza que a sua grande Amiga/Irmã, porventura a luz maior 

que encontrou no difícil caminho que percorreu, deixa plasmada nas páginas 
deste livro. Com emoção? Talvez! Mas também com convicção! Porque a 
nossa Amiga Aida partiu, mas atrás de si deixa um rasto de Luz que emana 
dos seus poemas, das suas músicas, da sua vontade forte de viver, num 
caminho em que se afirmou como MULHER! 

 

 
Manuela Mendonça 

Presidente da Academia Portuguesa da História 



 
 

9 
 

ENVOLTAS EM MANHÃS DE NEVOEIRO 

 

"A vida de uma pessoa não é o que lhe acontece, 
   mas aquilo que recorda e a maneira como o recorda." 

                                                             MÁRQUEZ, Gabriel García, (1967). 
                            Cem Anos de Solidão. Buenos Aires. 

 
 

 
 

Aida Bruno Coelho era natural do distrito de Coimbra, concelho da 
Figueira da Foz, freguesia de Alqueidão, lugar de Calvete. Nasceu a 14 de 
Agosto de 1937, ainda que registada a 19, passados catorze anos sobre o 
casamento de seus Pais: Luís da Silva Coelho, também ele natural de Calvete; 
Fausta Josefa Bruno Hernández, natural de Béjar, província de Salamanca, 
Espanha. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Logo após o nascimento, assistido em casa por uma parteira, Mãe e 
Filha foram de urgência para o Hospital de Coimbra onde, mercê de 
inúmeras complicações, se mantiveram internadas cerca de quinze dias.  

Duraram pouco, afinal, os laços de amor e de ternura que ambas 
puderam trocar, porque apenas com quatro anos e quatro dias, a Menina 
perdera sua Mãe, que falecia de parto, também em casa, a 18 de Agosto de 
1941, deixando Pepita Ivone recém-nascida.  
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O Pai, na impossibilidade de cuidar sozinho de duas crianças, 
entregou a sua segunda filha ao abrigo de religiosas no Ninho dos 
Pequeninos de Coimbra, não sem antes ter sido baptizada a 5 de Setembro 
desse mesmo ano. Porém, a 27 de Abril de 1944, três anos incompletos, viria 
a morrer com garrotilho. 

Retomando o fio dos acontecimentos, nem seis meses decorridos, 
nova tragédia se instalava no seio daquela Família tão abalada na sua 
estabilidade.  

Aida Bruno Coelho conservava ainda a memória bem fresca de toda 
a movimentação e desassossego que crescera no lar nos momentos que 
tinham envolvido a morte de sua Mãe, quando cegou, com um surto de 
meningite, na noite de 7 de Fevereiro de 1942, aos quatro anos e meio de 
idade.  

Todas as inúmeras tentativas junto das equipas médicas, levadas a 
cabo por seu Pai, em profundo desespero, saíram frustradas, desgosto que 
o terá acompanhado, aliás, toda a vida. 

E assim, nesta situação irreversível, a criança viveu na aldeia com o 
Pai quase até aos dez anos, impondo, pela força das lágrimas e pelo medo 
de ficar sozinha, a sua companhia na maior parte das viagens de negócios 
que ele precisava de realizar para tentar gerir o imenso património, em 
crescente declínio: 

– Eu não me canso, Paizinho, eu corro! – E agarrava-se-lhe ao 
pescoço. Mas, passados minutos, já o Pai a levava às cavalitas… 

 
 
 
 
 

 
   
  
 
 
 

 
 
 
 

A casa, vista em três ângulos. Fotos tiradas em 2010.  
Vê-se Aida e o Primo José Jordão à porta. 
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Ali, na casa onde nascera e nas propriedades que lhe eram contíguas, 
em contacto íntimo com a terra mãe, a menina desenvolveu uma percepção 
única, um toque subtil face às belezas da natureza, guardando para si, na sua 
alma de criança, um mundo de sinestesias, num misto de odores e 
paladares, de memórias visuais, de cambiantes auditivos, de abordagens 
tácteis… que, no seu todo, marcavam a pacatez de cada dia: era o chilrear 
dos pássaros, ora na amplidão do espaço, ora aconchegando-se nos ninhos; 
eram as velas dos moinhos e azenhas soprando ao vento e o cansado burro 
carregando as sacas de cereal para a moagem; era a água, serpenteando e 
cantando melodias nas ribeiras e riachos; era o gotejar das fontes; era a 
vozearia do mulherio nas lides campestres; era o relinchar dos cavalos; eram 
as cabrinhas berrando; eram os animais domésticos, exprimindo-se cada um 
na sua voz própria; era o cacarejar das galinhas, diferente a cada momento, 
juntando os pintos em re-piu-piu constante… era tudo isto e muito mais… 
enquanto alcançava com intrepidez árvores e frutos, esconderijos e 
baloiços, brincando livremente com as outras crianças da aldeia e tocando 
gentilmente as flores, para lhes sentir a textura delicada e absorver o seu 
perfume, que se espalhava pela atmosfera em delicadas fragrâncias. 

– Cuidaaaado, Aidita! – gritava-lhe o Pai, quando a via em perigo. 
– Eu tinha uma cabrinha branca para brincar! – contava-me. 

Dir-se-ia que teve uma adaptação feliz à sua nova condição de 
criança, tão cedo privada do afecto e consolo da Mãe como do sentido da 
visão, não fossem as preocupações que sentia, estampadas no rosto e no 
coração do Pai, pelo desvario dos negócios e a consequente destruição 
sumária de todos os bens de Família que, à data, ainda existiam. Desde 
pequenita sofreu na pele e partilhou, com emoção, as desventuras do único 
ser que amava verdadeiramente e que era a sua raiz e a sua luz e a sua mão 
protectora e a sua memória do fluir genealógico, tanto na linha materna 
como paterna.  

Atribuía-se responsabilidades, lembrando ao Pai, na hora própria, os 
compromissos que ele assumira e este dava-lhe a guardar documentos 
importantes para que se não extraviassem no palco dos acontecimentos.  

Avalia-se que em todo este processo se impuseram vivências que 
promoveram desenvolvimento, crescimento ou maturação precoce num ser 
ainda tão frágil e que geraram, vida fora, um acentuado sentido de 
responsabilidade e um cumprimento exemplar das obrigações. 
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Mas, para que nos situemos no contexto histórico-social de então, 
nas implicações familiares daí decorrentes e se estabeleça uma cronologia, 
façamos curta retrospectiva. 

O descalabro económico da 
Família ter-se-á acentuado com os 
efeitos da Primeira Grande Guerra, 
onde o mancebo Luís da Silva Coelho, 
nascido a 9 de Julho de 1895, fora 
combatente. Sabe-se que essa grande 
conflagração mundial, associada à 
terrível gripe espanhola, conhecida por 
pneumónica (epidemia mais mortífera 
de todos os tempos que alastrou pelo 
país e que matou 50.000 pessoas em 
1918) e ainda à tuberculose, (doença 
infecciosa, muito temida no final do 
séc. XIX e primeiro quartel do séc. XX), 
configurou uma trilogia de horror. 
Mesmo as famílias mais abastadas 
foram tocadas pela guerra, pela fome, 
pela miséria. 

Os Avós paternos de Aida 
Coelho tiveram seis filhos, mas quase 
toda a Família pereceu cedo, vitimados 
uns pela tuberculose, outros pela pneu- 

mónica, sem que constem sequer os registos de óbito, de tal forma estas 
duas epidemias grassaram, descontroladas, nesses anos. Os dois mais novos, 
Luís e seu irmão Albino ficaram ilesos, tal como a Mãe, mas a vida de cada 
um deles, marcada pela dor, pela perda, pela saudade e pela guerra, já não 
foi a mesma. Os rapazes, esses, envolvidos em escaramuças e distúrbios 
próprios da idade, viram-se forçados a partir para Espanha, deixando a sua 
aldeia, o seu lar e a velha Mãe em profundo desalento, encarregada de gerir 
a lavoura e o pessoal que ainda trabalhava as terras.  

Era voz corrente que ela procurava fazer chegar aos filhos alguns 
alimentos e dinheiro. 

 
 
 

A tristeza que Luís ostenta,  
esconde um ferimento que  
não queria revelar a seu Pai. 
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Pouco tempo depois, também 
Albino acaba por falecer com 
tuberculose e a sua progenitora, 
sofrendo à distância e, aturdida por 
mais este rude golpe, vai 
desenvolvendo perturbações do foro 
psiquiátrico e a demência instala-se, de 
forma irreversível. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

        

 

 

 
     Ao centro, os Pais: José da Silva Coelho e Maria da Cruz Coelho, 
               cujo casamento se realizou a 21 de Janeiro de 1885; 

    em cima, da direita para a esquerda, Luís, Conceição, José, Albino e um primo   
direito destes seis irmãos, José Rodrigues Coelho.  

Em baixo e à direita, Maria; à esquerda, Anna. 

Albino, falecido em Espanha, com tuberculose 
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Em 3 de Março de 1924, Luís da Silva Coelho casa-se em Espanha, 
Ciudad Rodrigo, com Fausta Josefa Bruno Hernández e só mais tarde 
regressa à sua terra natal, já acompanhado pela esposa, ainda a tempo de 
assistir à morte da Mãe, a 15 de Julho de 1930. 

A opinião dos familiares, já 
em conversas recentes, veio a 
confirmar tudo aquilo que terá sido 
veiculado de Pai para Filha: Pepita, 
tal como todos a chamavam, vivia 
feliz ali e, segundo consta, era muito 
dinâmica, organizando bailes e 
peças de Teatro no Salão que 
ocupava o andar de cima daquela 
moradia feita de pedra, que, aliás, 
ainda hoje se conserva. Seria a sua 
forma de contribuir, através das 
receitas obtidas, para gerar algum 
equilíbrio nas finanças familiares. 
Irradiava dela uma simpatia natural, 
tornando-se respeitada e amada por 

todos. Também amava intensamente 
aquela vida livre no campo, o contacto com a   natureza que a envolvia e o 
prazer de saborear os frutos directamente das árvores… privilégio que 
escapa a um habitante da cidade.  

Sabe-se que, não conseguindo engravidar, acabou, mais tarde, por 
procurar ajuda médica.  

Passado algum tempo sobre o regresso do 
casal à Figueira da Foz, a Mãe de Pepita, Ana 
Hernández Sánchez, viúva e casada em segundas 
núpcias, invadida pela saudade, atravessa de 
comboio a fronteira e vem visitá-los, não se 
conformando com a pacata vida de aldeia que a filha 
levava, habituada como fora na cidade,       
frequentando os melhores colégios, alvo de todos os 
mimos e atenções de sua Mãe e servida pela 
criadagem. 

 
 

Certificación de Acta de Matrimonio 

Ana Hernández 
Sánchez 
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Como é costume em semelhantes circunstâncias, revolta-se contra o 
genro a quem atribui repetidamente as culpas por todos os desaires que 
viriam a ocorrer na vida da filha e das netas, ainda que a sua própria história 
de vida, enquanto jovem, também tenha sido marcada pela dor e pelo luto. 

Ana Hernández Sánchez nascera em Béjar, Salamanca, no dia 25 de 
Julho de 1874 e fora lá que casara aos vinte e quatro anos com José Bruno 
Dominguéz, dono de quatro fábricas de tecidos e também ele nascido nessa 
cidade, por volta de 1865. O casamento, com pompa e circunstância, teve 
lugar a 8 de Maio de 1898 e nem terá chegado a durar sete meses, porque a 
2 de Dezembro desse mesmo ano, José Bruno faleceu de repente, sem ter 
chegado a saber que sua esposa já estava grávida de uma menina, Pepita, 
que nasceria a 7 de Agosto de 1899. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dezanove anos passados, Ana Hernández volta a casar com um 
militar, o Coronel Estéban Pérez del Brio. 

 
 
 

A fotografia não é real: resulta de uma montagem recente, 
encomendada por Aida Coelho,  

onde se visualiza o casal e a menina de tenra idade. 
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De novo em Calvete, a vida decorria a dois, Pai e Filha, com os 
sobressaltos que se adivinham quando a situação financeira é decadente e 
projecta para o abismo todo um latifúndio familiar dos antepassados, 
enriquecido de uma forma pujante, por José da Silva Coelho, Pai de Luís. 

Tal como já foi reportado, a menina, para todos a Aidita, vivenciava 
como suas, desde tenra idade, estas angústias familiares que lhe foram 
moldando o espírito, acrescidas da imensa dor da separação, pois a 26 de 
Maio de 1947, com dez anos incompletos, daria entrada no Asilo-Escola 
António Feliciano de Castilho, em Lisboa.  

O acesso não fora fácil. Durara anos, ou por falta de atendimento dos 
requerimentos ou por falta de vagas. Há notícia de várias diligências 
desencadeadas por seu Pai, quando se começou a avizinhar a idade 
consensual para a escolarização da filha. Pedidos por carta, dirigidos ao 
Presidente do Conselho António de Oliveira Salazar, tal como ela própria 
contava e que vieram a ser confirmados por Joaquim Coelho, um primo em 
segundo grau de Luís Coelho, que refere até a intervenção conjunta do 
Presidente da Junta de Freguesia do Paião. 

Nesse sentido, urgia baptizar Aidita para que estivesse preparada, 
assim que o seu ingresso fosse autorizado. A beata Rosalina Ferreira da Silva 
(mais conhecida por Rosalina Loira) tudo prepara e o Baptizado decorre a 25 
de Março de 1943 na Igreja de Alqueidão, lavrado com o Registo Nº 35 desse 
ano, quando a baptizanda tinha seis anos e meio, sendo aquela a Madrinha 
e Santo António o Padrinho.  

Mas a menina ia crescendo sem que houvesse fumo branco, até que 
uma visita Presidencial parece ter estado na origem do desfecho. Segundo 
José Coelho Jordão, outro Primo de terceiro grau, tudo passa pela figura da 
dita senhora que, com o Padre Seiça do Paião, terão aproveitado a visita à 
Figueira da Foz do Presidente da República, à época Óscar Carmona, e terão 
formulado o pedido à esposa deste, invocando a vida incerta e cheia de 
escolhos de Luís Coelho e as dificuldades que tinha para manter a filha que 
estava a crescer e já ia nos nove anos. 

Recordo alguns desabafos em que a minha amiga Aida referia a 
presença constrangedora daquela mulher em sua vida, por ter denegrido a 
figura do Pai no seu meio escolar, quem sabe, como argumento para facilitar 
a entrada. 
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A expressão de sofrimento,  
retratada nos rostos de Pai e Filha, pela separação. 

Foto tirada à porta de casa, antes da partida. 
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REPERCUTIDA EM ECOS DE UM SOFRIDO AMOR FILIAL  

 

“Nenhuma actividade mental se adquire impunemente.” 

                                                                       GUERRINHA, Joaquim, 1938.  
                                          Psicologia Experiencial do Cego. “Notícias d’Évora”. 31.03. 

 

 
 

Pouco importa, afinal, quem terá melhor dinamizado todo este 
processo e dado luz verde ao ingresso de Aida Bruno Coelho na única Escola 
então existente no País que admitia meninas cegas. O que deve ser 
valorizado é o salto qualitativo, a janela que se abriu na vida desta criança. 
O sofrimento, esse, é inerente à nossa existência e particularmente atroz nos 
momentos de mudança, mas que o tempo ajuda a conciliar. 

Tratava-se então do Asilo-Escola António Feliciano de Castilho, em 
Lisboa, na Rua Francisco Metrass 95, e cujo nome se inseria na ideologia 
dominante do Estado Novo. O termo “asilo”, comum na época mas, 
felizmente caído em desuso após a Revolução dos Cravos, estava conotado 
com miséria, marginalidade, idosos em abandono, crianças rejeitadas ou 
pessoas com necessidades específicas…1 Por outro lado, a designação de 
“Escola” conferia-lhe beleza, rigor, austeridade e escamoteava, de algum 
modo, o sentido depreciativo que lhe ficava associado. Era uma casa de 
acolhimento e instrução para meninas cegas de diferentes proveniências 
onde, mercê de uma sólida estrutura de base, se ministrava o ensino com 
recurso a Professores Cegos que já tinham recebido a sua formação e que 
passavam a integrar o grupo dos docentes.  

Como em qualquer internato, havia uma hierarquia para que tudo 
funcionasse a tempo e horas: as Criadas entregavam-se à manutenção do 
espaço, a Cozinheira assumia a cozinha, a Costureira encarregava-se da 
Rouparia e dos Trajes de festa, as  Vigilantes acompanhavam as Meninas nas 
actividades do quotidiano. Na Portaria, havia uma Porteira. E, no topo da 
hierarquia, um responsável máximo, a Senhora Regente que, de acordo com 

 
1 A saber que, na mesma época, a Escola congénere para rapazes, assumiu desde logo, em    
  1908, o nome de Instituto Branco Rodrigues. 
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a Direcção do Estabelecimento, orientava e dirigia os destinos daquela 
Escola: no Economato, no Refeitório, na Contabilidade, também na 
organização da componente Lectiva, na Saúde, na Capela… competindo-lhe 
o discernimento necessário para resolver qualquer imprevisto. 

Trazida pela mão de seu Pai e, numa emocionante despedida, a 
menina descobriu um novo lar, uma família alargada e um mundo de regras, 
responsabilidades, deveres e o direito à educação. Foi ali que cresceu, com 
tantas outras, em regime de internamento.2  

Não encontrou presença que pudesse assemelhar-se aos carinhos de 
uma Mãe, contados quase seis anos que os perdera, mas… no fluir do tempo, 
cimentou verdadeiras amizades, enquanto acolhia, para além da diversidade 
de disciplinas de carácter musical, uma exemplar formação de nível geral, 
com cariz acentuadamente literário, exigida naqueles tempos para a 
matrícula e frequência de um Curso Superior no Conservatório, sem que os 
diferentes currículos a impedissem de estar permanentemente a par da vida 
do Pai, através de uma correspondência constante que conservou, aliás, até 
aos seus últimos momentos.3  

Esperava, ansiosa, que cada carta recebida passasse pela censura 
obrigatória e, depois, que uma Vigilante lha pudesse ler. Por todas elas, 
acompanhou, passo a passo, o seu percurso, o seu descalabro total: novo e 
definitivo abandono da aldeia com a perda do último reduto – a casa de 
Família – o regresso a Espanha, num mundo de desastrados conflitos e a 
terrível luta pela sobrevivência que durou até ao fim, a par de um segundo 
casamento, duma doença incapacitante e, finalmente, da morte, a 18 de 
Março de 1968, aos 73 anos de idade. 

Adolescência e juventude, marcadas simultaneamente pela sua 
grande expressividade e alegria que lhe conferiam um “salero” próprio, 
merecendo-lhe, justamente, o epíteto de “espanholita”, a par da mais 
pungente tristeza que a mergulhava em lágrimas de dor, por carregar a 
pesada cruz do Pai. 

Comentava muitas vezes comigo diferentes passagens da sua 
trajectória de vida e eram recorrentes as abordagens à Escola Castilho, assim 
sucintamente referida por todos e com a qual até sonhava com muita 
frequência. Dizia com alguma mágoa mesclada de ironia: 

 
2 Também havia uma ou outra aluna externa e outras semi-internas, que iam a casa ao fim-  
   -de-semana. 
3 Cerca de dois meses antes de falecer rasgou a referida correspondência, não podendo  
   fazer-se, nesta Biografia, qualquer prova documental.  
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“Por entre risos e lágrimas me dediquei ao estudo. Nem mesmo nos 
momentos de maior angústia me podia subtrair àqueles fiscais: eram os 
Professores, era a Regente, eram os Vigilantes… tinha de estar sempre 
operacional, porque a Música não é propriamente uma arte do silêncio!!” 

E, noutro contexto, dizia-me: “a leitura das cartas de meu Pai, ainda 
que as desejasse ardentemente por ser o único elo que eu mantinha com ele, 
era para mim um verdadeiro suplício. Pela força das circunstâncias, para que 
eu me inteirasse, não havia um pormenor daquele rosário de desgraças que 
escapasse também ao conhecimento e à interpretação, quantas vezes dura 
e maliciosa, de quem mas lia. Não havia um quê de intimidade preservada!”  

Então, nesses momentos, como em tantos outros, manifestava 
claramente uma revolta surda pela sua cegueira. 

  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Aos treze anos de idade, época de Natal de 1950, recebe a visita do Pai 
assinalada por uma foto, tirada no dia 24 de Dezembro desse ano. 
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Terá sido assim, neste estado de espírito, por entre o júbilo e a dor, 

que a jovem frequentou o Conservatório Nacional de Música de Lisboa, na 
qualidade de aluna externa. Aí tirou o Curso Geral de Violino, concluído em 
Julho de 1961 com 13 valores, cuja frequência era de seis anos e, em 
simultâneo, o Curso Superior de Piano, com a duração de nove anos, sendo 
seis deles de formação geral e os últimos três, de grau superior. Fora 
particularmente agressivo para a sua sensibilidade de filha o ano de 1963, 
com conflitos vários de seu Pai com a justiça espanhola, ano em que 
terminou o Curso Superior, a 15 de Julho.   

Ora, era então habitual nesses tempos, convidarem-se os alunos a 
repetirem o último ano do Curso Superior, para adquirirem uma mestria 
mais equilibrada do instrumento, pelo que Aida Coelho foi também 
confrontada com essa opção – ter mais um ano de execução pianística 
acompanhada, para repetir o exame final no ano lectivo seguinte. 

Perante a sua recusa, devido aos contextos emocionais em que 
estava sempre envolvida, foi-lhe atribuída a média de dez valores, que 
registou com mágoa, face ao seu brilhante curriculum de estudante.  

Comprovam-no, aliás, as medalhas recebidas no decurso da sua 
formação e a opinião unânime de colegas do seu tempo, ilustrada por 
testemunhos a incluir mais adiante; também o convite para leccionar a 
disciplina de Solfejo na Escola António Feliciano de Castilho e ainda uma 
cartinha, de tocante sensibilidade que me foi dado conhecer, escrita no Sis- 

A Caderneta do Conservatório assinala o seu percurso nas décadas de 50 e de 60. 
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tema Ballu 4 no verão de 1952, quando estava prestes a atingir quinze anos 
de idade, dirigida a sua avó materna, Ana Hernández Sánchez e que lhe terá 
sido devolvida através do Tribunal de Menores, com o pequeno espólio que 
recuperou na sua qualidade de herdeira universal 5 e que me permito 
reproduzir aqui: 

“Minha querida avozinha 

 
Recebi com alegria a sua cartinha que me trouxe notícias suas, as 

quais, infelizmente, são sempre as mesmas. Tenho imensa pena que a 
avozinha não obtenha melhoras. Há várias ervas para chás contra as dores 
no fígado, como o hipericão Gerês, que não sei se a avozinha conhece. É 
óptimo e se pudesse adquiri-lo, far-lhe-ia muito bem. Tenho pena de não 
poder mandar-lho. 

Participo-lhe com grande satisfação que fiz exame da quarta classe, 
ficando distinta e exame do 1º ano de Piano, com 17 valores. Isto dá-me 
coragem para continuar a estudar com aplicação. 

Agradecer-lhe-ia imenso, se lhe fosse possível, dar-me uma fotografia 
da minha mãezinha, que, apesar de não ver, satisfazer-me-ia mesmo só em 
beijá-la, pois já há 11 anos que a perdi! 

Fazendo sinceros votos pelas suas melhoras, termino esta carta com 
um grande abraço e muitos beijos de amizade da sua netinha sempre amiga, 
que fica ansiosa por uma cartinha de boas notícias.6 

Aida Bruno Coelho” 
 
 
 
 

 
 

 
4 Escrita em relevo, com o formato da letra de imprensa, para ser lida por qualquer pessoa.  
  Com o advento da Máquina de escrever, este sistema capitulou. 
5 Ana Hernández faleceu em Béjar, Salamanca, aos 78 anos, na Calle Solano, Nº24, sozinha  
  na sua residência, com Colapso Cardíaco, seis ou sete dias antes de 04-01–1953, data em  
  que as Autoridades tomam e dão conhecimento.   
6 Já não chegou a receber resposta, nem tão pouco soube se a Avó terá chegado a ler a sua  
  carta. 
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A morte da Avó, com quem Aidita já vinha mantendo regular 

correspondência desde que estava escolarizada, como se pode inferir por 
esta carta, foi mais um elo que se extinguiu, uma nova dor em plena 
adolescência, a somar a tantas outras que carregava no seu curto peregrinar, 
dor que a privara de sonhos de ternura e do abraço que, um dia, poderia 
trocar com a única pessoa que seria duas vezes sua Mãe.  

Essa esperança que acalentara secretamente em seu coração, 
desvaneceu-se. Apagou-a uma fria carta do Tribunal de Menores.  

Sei que comunicou de imediato a notícia ao Pai, que se deslocou a 
Béjar, na vã expectativa de lutar pela herança da filha. Todos os 
procuradores se haviam alimentado copiosamente dos bens de Ana 
Hernández! 

Aceda-se agora, e porque é oportuno, a uma poesia dedicada por 
esta menina a sua Mãe. Não estando datada, foi inequivocamente feita num 
qualquer dia 8 de Dezembro, por tradição consagrado às Mães até há 
relativamente pouco tempo. Escrita em Braille, sem recurso ao sistema de 
abreviaturas e em papel grosso e envelhecido pelo tempo, arriscaria atribuir- 
-lhe uma data, muito próxima dos seus 15 anos, quem sabe, depois do 
falecimento de sua Avó materna… 

 Na verdade, a expressão do sentimento é ímpar, se bem que a 
forma, o verso, não tenha ainda aquela leveza que sempre lhe conheci, 
talvez por inexperiência ou por uma grande submissão a moldes herméticos.    

Secretamente guardada no fundo de uma caixa, com um Soneto em 
que felicitava o Pai pelo seu aniversário e mais outras memórias do tempo 
da Escola, parecia querer esconder um amor secreto, para que não fosse 
profanado, uma ligação intensa e visceral a sua Mãe e a mágoa, a imensa 
mágoa de não a ter, o que só a ela dizia intrinsecamente respeito.  

Nunca me deu a conhecer essa reminiscência e eu, agora que o 
tempo já não conta, li-a e desvendo-a.  

“Excepção”, assim se chama o poema, em cinco quadras e um dístico, 
em jeito de prece: 
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EXCEPÇÃO 

                                                       POESIA 

 
 

Eu penso muitas vezes que seria, 
Talvez, bom passatempo para mim, 
Escrever! Entusiasmada, tento assim 
Achar qualquer assunto ou fantasia 
 
Que agrade. E começo. Mas eu qu’ria 
Também ao meu trabalho dar o fim. 
Oh! Tanta coisa surge… isso sim… 
Em nada, fica sempre uma poesia… 
 
Tudo tristemente pensei ao despertar! 
“Às Mães é dedicado este dia!” 
Cruel destino! Nem essa alegria  
De puro amor poder manifestar 
 
A minha mãe, sou digna de gozar! 
Sentir os teus carinhos hoje qu’ria, 
Mãezinha! Oh! Assim feliz seria! 
Sem dúvida, podia eu achar 
 
Na vida, mais encantos, se vivesses! 
Os beijos e conselhos que me desses 
Fariam toda a minha f’licidade. 
Mas não quis Deus! Tão cedo te levou! 
 
À Virgem que também foi Mãe, eu vou 
P’ra ti rogar bem-estar na eternidade! 
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Presume-se, sensivelmente desta época 
ou talvez até bem anterior, comparando 
fotografias, a visita à Escola Castilho de sua 
Madrinha de Baptismo, comprovada por retrato 
conjunto.  

A ver pela expressão fechada do rosto da 
Afilhada, é óbvio que esta presença não lhe 
trouxe qualquer felicidade, muito pelo contrário. 

Mas, antes mesmo de prosseguir, é 
interessante dar a conhecer uma foto, tirada em 
Março de 1950, ao grupo das 38 educandas que 
frequentavam a Escola nesse ano, vestidas a 
preceito, com o respectivo uniforme. Da direita 
para a esquerda, Aidita, doze anos e meio, é a 
quarta aluna da segunda fila.  

Trinta e oito caminhos! 
Quantas histórias de vida e de superação!! 
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Entretanto, no estabelecimento de ensino, a vida continuava a fluir, 
alheia aos dramas pessoais das suas educandas.   

Lembremos que, se nessa época, o regime que imperava nas Escolas 
públicas era sucedâneo de Salazar, o que dizer, então, dos internatos, em 
que as crianças estavam expostas 24 horas, sem Família que intercedesse e 
sujeitas às arbitrariedades das hierarquias, a uma disciplina rigorosa, aos 
castigos impostos pelos professores, donos da verdade, sem respeito, 
quantas vezes, pela condição humana!! 

Assim foi acontecendo, ano após ano, dando-se cumprimento a 
todas as etapas da formação de Aida Coelho que culminaram com a 
conclusão do Curso Superior de Piano, como já se disse e se pode ver pela 
análise da Caderneta do Conservatório, nas páginas que se seguem.  

Os primeiros registos apontam para o ano lectivo de 1952-53 com a 
sua matrícula no 1º e 2º anos de Solfejo e 1º ano de Português; nos anos 
seguintes dá-se conta da conclusão destas duas disciplinas, enquanto que, 
em simultâneo, decorrem as disciplinas de Acústica, História da Música, 
Violino, Composição e Piano. 
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As últimas anotações 
correspondem a 17 de Maio de 
1962 – 17 valores na disciplina de 
Francês e a matrícula no 3º ano 
do Curso Superior de Piano, de 25 
de Setembro de 1962 a 25 de 
Junho de 1963, com 14 valores. 

Numa página final, 
assinalam-se todos os exames 
realizados no Conservatório, no 
decurso da sua formação, não 
chegando a estar referido o exame 
final do Curso Superior de Piano. 
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Eis, então, chegado o momento de divulgar os já anunciados 
testemunhos, específicos deste período de formação, recolhidos entre Maio 
e Junho de 2018, prontamente elaborados por algumas ex-Colegas da Escola 
Castilho, bem como o de uma Professora, ao tempo, sem esquecer o de uma 
grande Amiga, de fora da Escola, que a visitava:  
 

“Quando a Aida entrou para a Escola eu tinha mais seis anos do que ela e 
começara a trabalhar muito cedo como Professora de Solfejo. Talvez por isso, não 
tenho grandes memórias, pois ela não foi minha aluna, mas sei que lhe achava 
muita graça. Ela era muito faladora e muito simpática. Tinha um cabelo 
encaracolado em que até dava gosto mexer. 

Segundo dizia a Professora Emília Montalvo, a Aida era muito boa aluna 
e aprendeu o Braille com muita rapidez. Também o Professor Joaquim do Rosário 
gabava muito a Aida como boa aluna de música, tanto no Piano como no Violino. 

Lembro-me de alguns diálogos com ela: 
– Menina Mercedes, já sei todo o Alfabeto Braille! Já sei ler muitas 

palavras e já sei escrever o meu nome todo, Aida Bruno Coelho! 
– Então, és ABC – respondi-lhe e depois discorremos sobre o número de 

letras do seu nome – 4,5,6, que engraçado!” 
Mercedes Martins Mano 

 
“A Aida era uma pessoa inteligente, personalidade muito vincada, 

generosa, divertida, ao mesmo tempo triste e pensativa. Quaisquer destas 
características foram notórias desde criança, tendo-se acentuado com o decorrer 
dos anos. Aparentemente obscura, produziu vários textos em prosa e verso, em 
composições musicais muito interessantes. Com ela partilhei a feitura de quadras 
carnavalescas para condiscípulas e amigos que muito nos divertiam. 

Era a primeira a ajudar quem pouco tinha, tendo ela tão pouco também. 
O seu primeiro vencimento, destinou-o a vestir e calçar uma menina da Escola 
bastante pobre. Tamanha generosidade manifestou-a ela ao longo da sua vida. 

Era uma companheira de bom trato, simpática, não obstante, nunca 
deixou por mãos alheias o uso pleno das suas convicções. 

Deixou um grande vazio naqueles que privaram de perto com ela e a 
conheciam profundamente.”   

Maria Amália Meira 
 
“Conheci a Aida na Escola António Feliciano de Castilho onde ambas 

estudámos, ela como aluna interna e eu como externa. Acho que simpatizámos 
uma com a outra e tornámo-nos amigas até que o destino permitiu. 

A amiga Aida sempre foi considerada uma das melhores alunas da Escola 
Castilho. Muito vocacionada para a Música, fez o Curso Superior de Piano e 
estudou também Violino. Decorava música com muita facilidade e, reconhecendo 
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a capacidade que tinha, como gostava muito de conversar, e sempre que podia 
iludir a vigilância, guardava o estudo para a última hora. Por vezes, via-se um 
pouco aflita, mas conseguia superar estas pequenas falhas e acabava tudo bem. 

A Aida era sincera, sensata e generosa. Se sabia de alguém próximo, em 
dificuldades, estava pronta a ajudar. Talvez por isso também fosse muito grata a 
quem a ajudava. 

Teve uma Irmã, Pepita Ivone, cujo nascimento foi a causa do falecimento 
da Mãe. A menina foi para uma Instituição em Coimbra onde faleceu em tenra 
idade com uma angina diftérica. Mais uma mágoa para a Aida, que era muito 
novinha, mas pensava já que a mana a acompanharia quando crescessem e 
saíssem das suas Escolas. O destino não quis assim e, felizmente, que a Dalila 
substituiu a Irmã.” 

Maria Gil Correia dos Santos 

 
“Há entre nós uma diferença de idades de 7 ou 8 anos, o que representa 

muito na idade escolar. Eu entrei para a escola no final de 1954 e lembro-me de 
logo me ter apercebido que a Aida era uma das melhores alunas de então na 
Instituição: recebia prémios de bom aproveitamento, estudava piano e violino, 
era um elemento fundamental no grupo coral, onde pertencia à 2.ª ou 3.ª voz; 
nas festas de aniversário da escola era escolhida para as danças e para as peças 
de teatro, além de também ter cantado a solo num dueto em que ela fazia o papel 
de Fidalgo apaixonado por uma Cigana. Apesar de todos esses atributos, não era 
nada exibicionista. 

Relativamente ao seu comportamento, sempre tive a impressão que ela 
tinha uma personalidade muito forte, que sabia muito bem o que queria, mas não 
causava problemas aos superiores. Penso que ela era muito responsável, 
organizada, trabalhadora.  

Escrevia muitas cartas de boas festas na altura do Natal, talvez por 
gentileza ou gratidão para com os amigos. A propósito de amigos, ela fazia 
amizades com facilidade. Tinha amigas na escola: a Maria Natália e depois a 
Maria Gil, em especial; mas entendia-se bem com a maioria das colegas. Não era 
propriamente uma pessoa extrovertida, tagarela, mas era sociável e 
comunicativa. Fora da escola, tinha também grandes amigos, como a Alice 
Protásio, a D. Lurdes e mais tarde a família Blanco. Desconheço em que 
circunstâncias fez estas amizades. Provavelmente terá tido outros amigos fora da 
escola, mas eu só me lembro destes.  

Sem familiares em Portugal, não ia a casa nas férias, a não ser nos últimos 
anos de permanência na escola, que ia a Salamanca nas férias de verão. Recebia 
cartas com muita frequência do pai, sinal de que havia entre eles uma grande 
ligação afectiva. 

Sei que frequentou o Conservatório Nacional de Lisboa enquanto aluna 
interna da escola, deslocando-se aí acompanhada por uma vigilante. Tinha duas 
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aulas de Piano por semana e acho que era aluna do professor Varella Cid no Curso 
Superior de Piano. Na Escola foi aluna do professor Joaquim da Silva Rosário, 
tanto em Piano, como em Violino.  

A Aida era muito solidária e generosa. Preocupava-se muito com o bem- 
-estar do próximo. Com o seu primeiro salário vestiu uma menina da escola A. F. 
Castilho. Além disso, mais tarde, contribuiu durante alguns anos para a educação 
de alguém carenciado apenas pelo prazer de ajudar, pois tratava-se de uma 
pessoa que ela não conhecia. Relativamente às pessoas que conhecia e com as 
quais se relacionava, estava sempre a procurar oportunidades de oferecer 
qualquer coisa e enviava pelo correio presentes a propósito de tudo e de nada.” 

Deolinda Mourão 
 
“Eu era oito anos mais nova do que a Aida. Na Escola, tratávamos as 

alunas mais velhas por Meninas e era assim que eu me dirigia a ela. De facto, ela 
já tinha uma postura de adulta, era inteligente e tinha muita facilidade em todas 
as disciplinas e eu, como criança, quando precisava de alguma ajuda em matérias 
escolares, era a ela que recorria.   

No dia 12 de Março celebrava-se a festa da Escola, embora se escolhesse 
um domingo próximo, de acordo com o calendário e as disponibilidades, para se 
realizarem os festejos.  Tudo decorria no Salão de Festas, devidamente 
preparado, com holofotes no palco. A Aida era frequentemente escolhida para as 
peças de Teatro porque cantava e interpretava bem.  

A Professora Emília Montalvo concebia cada ano uma peça de Teatro ou 
um dueto e, depois, de acordo com os papéis a desempenhar, escolhiam-se as 
alunas. Muitas vezes, depois da festa, vínhamos para o jardim onde se tiravam 
fotos com as respectivas indumentárias.  

O guarda-roupa e adereços era variado porque alugava-se tudo numa 
casa própria, onde se podiam escolher os trajes adequados. 

Ao longo do tempo fui conhecendo melhor a Aida. Era uma pessoa com 
muitas capacidades e muito bem-conceituada. Norteava-se por valores. Ela 
ajudava-nos a analisar as coisas de uma forma mais profunda: fazia-nos ver as 
consequências dos nossos actos e levava-nos a reflectir sobre os acontecimentos 
do dia-a-dia. Fazia, sem dúvida, o papel de uma pessoa sensata. 

O contacto que ela manteve com a Família Blanco veio através de outra 
menina, a Lurdes Meireles que era do Porto, onde conhecia essas pessoas. Depois, 
ter-lhes-á apresentado a Aida e ambas passaram a ser convidadas desta Família 
para alguns passeios.”  

Carminda Calção 

 
“A Aida e eu éramos da mesma idade, eu mais velha uma diferença de 

três semanas, mas quando ela chegou à Escola eu já lá estava desde os meus cinco 
anos, ainda que só tenha começado a ser escolarizada aos sete. Ela era muito 
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inteligente, entendia tudo bem e gostava de saber e de aprender. Era curiosa 
como eu, pois ambas gostávamos de perceber as origens e as razões de ser das 
coisas e talvez por isso dávamo-nos muito bem, tínhamos muitas afinidades. 
Outro ponto em comum era o facto de ambas sermos frontais e directas, pois 
dizíamos o que sentíamos, doesse a quem doesse, o que causava alguma agitação 
e desconforto. 

Fizemos juntas alguns exames no Conservatório: Solfejo, História da 
Música, Português, Francês e creio que o 3º ano de Piano. Na Escola, tínhamos 
todas as disciplinas e éramos avaliadas internamente, mas os exames, esses, 
tinham de ser feitos no Conservatório, como alunas externas. A Aida era muito 
boa aluna, mas a sua vida escolar foi muito afectada pelas preocupações que ela 
tinha com o Pai. Chorava muito e preocupava-se imenso com os desaires da vida 
dele. 

A Escola era para nós, sem dúvida, uma oportunidade de aprendizagem e 
de cultura. Todas tínhamos consciência disso, mas éramos muito maltratadas: 
eram as Vigilantes, eram as Professoras, eram as Regentes que ralhavam e 
batiam por tudo e por nada. Pareciam pessoas recalcadas que descarregavam os 
seus traumas sobre nós, sem pensarem que éramos crianças. A Professora Emília 
Montalvo, por exemplo, elogiava a Aida pela sua inteligência e seleccionava-a 
para interpretar vários papéis nas suas peças, mas era muito má para ela. Batia- 
-lhe tanto que o sangue lhe espirrava e não se compadecia das suas lágrimas. Por 
outro lado, o Professor José Domingos gostava muito da Aida. 

No Carnaval, o Director da Escola, Senhor Frazão, convidava os alunos do 
Instituto Branco Rodrigues para virem dançar connosco. Eram uns dias de muita 
alegria. Mascarávamo-nos com diferentes trajes e dançávamos com os rapazes. 

Após o tempo da Escola ainda convivi algumas vezes com a Aida na Liga 
de Cegos “João de Deus” e, pela vida fora, sobretudo nos últimos anos, 
mantivemos contacto telefónico.” 

Ângela de Jesus Barata   

 
“Entrei para a escola com oito anos e convivia apenas com as meninas da 

minha idade, mas pouco a pouco fui-me apercebendo que também havia meninas 
mais crescidas, até porque algumas estavam na mesma camarata onde eu 
dormia, mas a Aida estava noutra.  

Tinha uma colega da minha idade, a Celina, que tinha o hábito de pôr 
nomes de animais às miúdas e a algumas das mais crescidas, bem poucas, porque 
não lhe davam confiança para isso. Ela era o gato, eu era o periquito, a Dina era 
a pomba, a Aida era o coelhinho, etc. 

Foi numa altura em que ela chamou coelhinho à Aida, que eu lhe ouvi a 
voz. Achei-a simpática, com uma voz de timbre agradável e fui ter com ela. Disse- 
-lhe que tinha uma voz bonita e perguntei-lhe o nome todo. Depois de 
corresponder ao meu pedido, fez-me festas e eu fui brincar toda contente!    
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Entretanto, houve uma epidemia de papeira e ficámos isoladas no posto. 
Estava lá eu, a Aida, a Beatriz, a Silvina e a Lurdes, que eu detestava e a Maria 
Barata. 

A única criança era eu e, como não tinha ninguém da minha idade, fazia 
traquinices. Todas ralhavam comigo, à excepção da Aida, que conseguiu até 
demover a Lurdes de participar de mim à D. Elvira. Foi graças à sua intervenção 
que me safei dessa! 

A Aida tinha uma personalidade forte e não temia confrontar os 
professores com os seus pontos de vista, mesmo na fase da adolescência, apesar 
de saber que os castigos físicos e não só, viriam. Eu admirava-a também por isso, 
porque sei bem o preço que teria de pagar quem se atrevesse a ter opiniões 
contrárias.  

Sei que ela foi castigada várias vezes, com letreiros nas costas, em locais 
bem visíveis, nos dias de visitas, com frases como: EU SOU REFILONA/ NÃO 
RESPEITO OS MEUS PROFESSORES. Por vezes eram escritas pelas empregadas do 
refeitório, talvez para reforço de humilhação. 

Foi uma lutadora pelos objectivos que pretendia alcançar e conseguiu-os 
com sucesso. Teve vários prémios de aplicação ao estudo, entrava 
frequentemente nas festas que se realizavam na escola, mas as personagens que 
lhe cabiam eram sempre boas pessoas. Não me recordo de a ouvir fazer papéis de 
má e duvido que ela se adaptasse a isso, dado o seu temperamento dócil. 

Por vezes também tinha sentido de humor com a apreciação que fazia de 
algumas colegas do Conservatório e fazia-nos rir.  

Era bastante sensível. Consolou-me várias vezes quando eu era miúda e 
regressava de férias e chorava com saudades de casa.  

Marcou-me de tal forma, que quando fui para o hospital aquando do 
parto do meu Marco, que faz anos no mesmo dia em que ela fazia, lembrei-me do 
aniversário dela, mesmo estando já com bastantes dores.  

Cheguei a contar-lhe isso.” 
Maria Fernanda Pereira 

 
“A pedido da amiga Dalila Guerrinha, a quem agradeço a grande ajuda 

que me deu nos almoços da Cantina da Universidade de Lisboa, quando ambas 
frequentávamos a Faculdade de Letras, vou tentar escrever alguma coisa sobre a 
colega Aida Coelho, que conheci no Asilo-Escola António Feliciano de Castilho, que 
frequentei de 1955 a 1966. 

Havia entre nós a diferença de idade de 11 anos, tendo ela 18 anos, 
quando eu entrei para a escola com 7. Esta diferença fez com que, só passado 
algum tempo, eu fosse capaz de perceber e apreciar algumas das coisas que ela 
dizia. No entanto, lembro-me perfeitamente de a ouvir lamentar não haver na 
escola actividades da vida diária e de se mostrar preocupada com o seu futuro e 
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das colegas. Notava que expunha as suas ideias com muita lógica, clareza e com 
uma entoação de voz muito expressiva. 

Tinha também duas características que a distinguiam, que eram a 
determinação (sabia o que queria) e a perseverança (não desistia de lutar pelo 
que queria).” 

Hermínia Robalo 

 
“Em criança, eras o meu ídolo! Admirava-te pela firmeza do teu carácter 

e, no meu espírito, desejava imenso ser como tu! Ter a tua coragem e a tua 
capacidade de enfrentares os superiores com determinação! Éramos muito 
amigas, ‘coelhinho’! 

Quando estávamos na Escola, imaginávamos que nunca nos havíamos de 
separar, mas depois, na vida real os caminhos são diferentes. E assim foi. 
Contudo, falávamos algumas vezes ao telefone.” 

Maria Noémia Monteiro da Palma 

 
“Recordo a Aida como uma boa amiga. Era inteligente, ponderada e 

chamava a nossa atenção para problemas futuros que, no seu horizonte, 
poderiam vir a acontecer. Era até um pouco pessimista. Porém, tinha muita 
iniciativa, colaborava com as mais novas e brincávamos muito. Tinha umas 
gargalhadas vibrantes. Os dias de Carnaval para nós eram uma festa!!” 

Dina Maria Rodrigues 

 
“Fui muito amiga da Aida, sim. Ela foi a minha grande amiga e, nessa 

época, eu era também a grande amiga dela. Dava-lhe todo o meu amor de 
adolescente e tínhamos muita alegria no nosso convívio e na nossa amizade. Eu 
teria 12/13 anos e ela era seis anos mais velha do que eu. Fazia-lhe pequenos 
jeitos que ela me pedia, coisas insignificantes, vistas agora à distância de 60 anos.  

Por exemplo, escrevia cartas para o Pai, no Sistema Ballu e, já preparadas 
para serem expedidas, entregava-mas às escondidas quando eu a visitava aos 
domingos e pedia-me para eu as pôr no Correio.  

Quando chegavam as férias do Verão, quanta pena eu tinha da Aidinha! 
Só outra menina e ela ali ficavam, por não terem família. Ela tinha o Pai, mas em 
Espanha. Então, sempre que eu podia, fazia-lhe companhia durante a tarde. Não 
nos era permitido ir para o exterior, nem mesmo para um curto passeio. Tempos 
de muita rigidez! 

Sei que ela juntava algum dinheirito porque copiava livros em Braille, a 
dois e a três tostões à página, e um dia pediu-me para comprar 1Kg de café para 
enviar ao Pai. Deu-me o dinheiro, eu fiz a compra, preparei o pacote e, quando fui 
aos Correios, não aceitaram por se tratar de contrabando.  
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Que inocência a nossa! Voltei à Casa do Café, expliquei o que se tinha 
passado e fiquei muito feliz quando me devolveram o dinheiro, para o depositar 
nas mãos da minha amiga. 

Noutra ocasião, muito preocupada e em sofrimento, disse-me que o Pai 
queria vir para Portugal e não tinha onde ficar, pedindo-me ajuda. Os recursos da 
minha Família eram muito escassos, com extrema limitação de espaço, mas a 
disponibilidade dos pobres guia-se pelo coração e assim, ele comeu connosco e 
ficou a dormir naquela noite. Recorri depois à minha Madrinha, que me tratava 
como Filha e que era a Regente do Asilo Nossa Senhora da Saúde. Precisariam de 
empregados internos e ela fez-me a graça de o aceitar para trabalhar no jardim 
e em recados no exterior.  

Luís Coelho teria uns 65 anos, estava muito debilitado, muito doente das 
pernas e o seu trabalho foi improdutivo. Ao fim de um mês foi-lhe pago o salário 
e lá terá regressado a Espanha. A Aidinha teria uns 23 ou 24 anos. E eu nunca lhe 
perguntei a razão da vinda do Pai para Portugal.  

Era assim a nossa amizade. 
Tenho outras memórias de quando trabalhava na costura. Até lhe fiz uma 

saia aos panos, com cornucópias azuis. O que ela gostava daquela saia e que feliz 
ficava!! 

Por vezes, sempre que eu arranjava um bocadinho, aparecia-lhe na 
paragem do eléctrico, quando ela ia para o Conservatório mais outra menina, a 
Luzia, acompanhadas por uma Vigilante. Era outra forma de partilharmos a nossa 
amizade. Também assisti ao seu Exame do Curso Superior de Piano e, durante 
muito tempo, guardei o Diário Popular onde estava uma Fotografia sobre o 
exame dela, em Julho de 1963. 

Também nunca me esqueci de umas Boas Festas que ela me enviou pelo 
Correio. Fiquei tão contente, teria uns 14 anos e ficaram-me sempre na memória: 

 
“É NATAL, MUITA ALEGRIA!  
  UM ANO NOVO FELIZ  
  BOAS FESTAS, AMIGUINHA!  
  EU TE DESEJO, AIDINHA.” 

Entretanto, a vida foi tomando o seu rumo e, continuando sempre amigas, 
é certo, a Aidinha teve acesso a outros contactos.  

A Família Blanco convidava-a a ela e a outras meninas da Escola para 
passarem fins-de-semana ou até uns dias de férias, na Praia de S. Julião.   

Depois, conheceu a Dalila e isso deu-me muita alegria por sabê-la 
amparada.” 

Maria Alice Protásio Ferreira 
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Para além do postal que se anexa, seguem-se três páginas de fotos, 
através das quais se procura fazer a reconstituição deste tempo escolar: na 
primeira página vê-se Aida Coelho em diferentes idades até à sua saída da 
Escola; na segunda e terceira, também em contexto escolar, vêmo-la em 
peças de Teatro, ou em Duetos, contracenando com outras meninas; 
também em Danças ou em Bailes Carnavalescos. Em todas elas tem um ar 
muito leve e sorridente. Segundo os testemunhos, percebe-se que Aida 
Coelho terá participado em muitos outros espectáculos durante a sua 
formação na Escola, mas não existem fotos que o comprovem. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Primavera de 1953 - Festa da Escola 
Aida, 15 anos e meio, em Traje de Dança – “Danúbio Azul” 
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Três fotos: ajoelhada, com traje da Profissão de Fé, doze anos incompletos, 
11.06.49; no jardim da Escola, tocando violino, talvez 18 anos; 
       sentada numa sala de aula, com a bata, nos seus 20 anos. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
  

    Quatro fotos: nos seus onze anos, com o bibe da Escola; nos 17 anos com o 

      casacão para ir ao Conservatório, usando os brincos, herança da Avó materna;    
     nos 21 anos, foto usada no seu primeiro passaporte; 25 anos, feições de adulta. 

 
 

 

 
  
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 

Três fotos no jardim da Escola, 22 anos: 
Sentada a uma mesa e fazendo festas a um gato; estando a passear; 

junto a um arbusto, foto que foi enviada ao Pai e cuja dedicatória é uma quadra: 

                   “Mais esta foto, paizinho, / A sua Aidita lhe of’rece, 
                 Abraçando-o com carinho, / Sou a filha que o não esquece.” 
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Duas fotos no 
Jardim da Escola, 

Mascarada: 
Carnaval de 1957 

e de 1959. 

 
 

 

 
Salão de Festas, 18 anos, 
duas fotos de uma mesma  
peça de Teatro, no papel de 
      Senhora Baronesa. 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

      

       Março de 1958, 20 anos. 
          Bailado da Festa de  
        Aniversário da Escola. 

       Duas fotos, 19 anos,  
  dueto com Luzia Esteves,  
“O Pescador e a Nazarena”,  
    sendo Aida o Pescador;  
 na 2ª foto, há uma terceira  
    personagem, uma cigana 
  que lê a sina ao Pescador, 
   de joelho direito no chão,  
   ao lado da sua Nazarena 
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Na comédia “O Senhor 
Morgado”, 27 anos, 

representando o papel de 
Tia de Arsénio da Rocha 
Vital, este interpretado 

por Maria Alice Carvalho. 

Dueto “O Fidalgo e a 
Cigana” com M. Natália 
Ribeiro. Aida, 18 anos, 
no papel de Fidalgo. 

Peça de Teatro, 19 anos,  
papel de Patroa que  

lê a sua Revista. 

Também com 
Beatriz Viola,  

no dueto  
“A Saloia e a 
Alfacinha”.  

Aida, 21 anos,  
no papel de 
Alfacinha. 

 

22 anos, o mesmo 
dueto, com Beatriz 

Viola, duas 
posições.  

Aida mantém o 
papel de Fidalgo. 
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Em 20 de Agosto de 1958, atingida a maioridade, adquire o primeiro 
passaporte, válido só em Espanha e renovado de dois em dois anos, segundo 
a lei da época, com o objectivo de visitar o Pai no seu período de férias.  

Era acompanhada por uma Vigilante à estação de Santa Apolónia 
para entrar no Sud-Express e, em Salamanca, esperava-a o Pai, que chegava 
com acentuada antecedência.  

Após as primeiras emoções e troca de afectos, dirigiam-se num Táxi 
a casa, uma casa muito humilde, mas iluminada pelo amor do Pai que, na 
sua actual pobreza, proporcionava à filha o melhor acolhimento possível. E 
assim passou a ser cada ano, nos meses de férias, em especial Agosto, mês 
do seu aniversário para que o partilhasse com ele.  

Apresentada aos amigos, alguns deles pessoas influentes, Aida 
Coelho depressa aprendeu o idioma castelhano que falava com fluência e 
correcção, para espanto de todos e também dos advogados que ainda 
estavam em cena, em remotas tentativas para descobrirem um fio condutor 
que os levasse a algo palpável na herança de Ana Hernández. Cite-se José 
Ledesma Criado com quem privou e, do qual veio a descobrir, em 2011, uma 
profunda ligação à Figueira da Foz, onde até lhe foi erigida uma estátua. 
Existe um cartão-de-visita deste advogado, desejando-lhe Boas Festas, em 
Dezembro de 1958.  

Visitou muitos desses amigos, em particular Don Jerónimo Andrés 
Herrera, e com eles manteve contacto escrito e telefónico, mesmo após o 
falecimento de seu Pai.  

Mas, retomando o Verão de 1958 e, sobretudo os seguintes, não 
posso deixar de referir, em síntese, aquilo que retive dos desabafos da 
minha amiga: 

Caminhando com o Pai pelas ruas de Salamanca, começou a 
compreender a planta da cidade e a identificar “las paradas de autobús”, 
mas o que mais a tocava era o crescente esforço dele para andar. Pesado de 
corpo, tinha insuficiência venosa com ulceração de varizes e passou, em 
anos seguintes, a apoiar-se em duas muletas, alternando a sua vida entre a 
casa e o hospital, em sucessivos internamentos, até chegar o AVC que o 
imobilizou nos últimos meses de vida, com escaras profundas de decúbito, 
nas costas.  

Os reveses da vida tinham transformado aquele homem, outrora um 
rico e orgulhoso proprietário, numa pessoa tão pobre e desamparada que 
chegou a criar galinhas, num espaço térreo contíguo à casa, para poder 
vender os ovos.  
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Deslocava-se para fazer as entregas, para comprar “el pienso”, ou 
seja, a ração… e o que mais precisasse. Se as galinhas não punham, se 
enfrentavam epidemias, se parava… não havia como subsistir.  

Recordo a emoção com que Aida me descrevia, em pranto, algumas 
cenas que se adivinham. Transportando ela os sacos de compras, seguia a 
seu lado, num passo cada ano mais lento, sentindo-o ofegante, vergado sob 
o peso do corpo, no calor abrasador do Verão com o suor a escorrer-lhe 
pelas faces, precisando de parar e de se sentar num qualquer banco, muro 
ou degrau, para recuperar energias. 

E os momentos do seu regresso?! 
Cada despedida era um martírio, um mar revolto de emoções.  
O apito do comboio anunciava a partida iminente e um arrepio 

percorria-lhe a espinha. Ela, debruçada à janela da carruagem e o Pai na 
gare, segurando-lhe a mão e tentando acompanhar até poder o lento 
arranque do comboio… puf-paf…puf-paf… soltavam-se as mãos, ligados eles 
pelas pontas dos dedos, naquele puf-paf…puf-paf… desarticulado e 
cambaleante, até de uma só vez se sumir o toque subtil que os unia 
fisicamente.  

Este retrato global reporta o durante e o depois das primeiras férias 
de Aida Coelho em Salamanca.  

Teve um sonho que não conseguiu realizar: arranjar trabalho ao sair 
da Escola, para poder alugar uma casa apropriada, trazer o Pai para Lisboa, 
cuidar da sua saúde e proporcionar-lhe um fim de vida digno, mas o tempo… 
não lhe deu tempo! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dezembro 
1966. 

O Pai, 71 anos, 
pé esquerdo 

e perna 
ligados 

e o amparo 
das 

muletas. 
 

Foto tirada em Salamanca, a 15.09.1958, nas suas primeiras férias. 
O Pai com 63 anos, a sua segunda mulher, uma, dos três filhos desta 
e um bebé da vizinhança a quem Aidita, 21 anos, pega com ternura. 
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Não supondo exactamente a data da elaboração de um Soneto 
dedicado ao Pai a felicitá-lo pelo seu aniversário natalício, poderá articular- 
-se com lógica nesta sequência, ainda que tivesse cabimento em qualquer 
ponto da narrativa. Escrito em Braille, num papel menos envelhecido e com 
textura mais fina do que o usado no Poema para sua Mãe, em plena 
adolescência, presumo que este se situará depois das primeiras férias em 
Espanha, hipoteticamente entre os seus vinte e cinco e vinte e oito anos. 

Este Soneto segue a linha Petrarquiana, duas quadras e dois tercetos.  

 
Julho, dia nove – como esquecer 

Nesta data eu podia, Paizinho 
O seu aniversário, com carinho! 

Saudade, oh, não sei mesmo dizer!... 
 

Recordo-o e quero f’licitá-lo. 
A Deus eu peço, pois, que o proteja! 

Aquilo que meu coração deseja 
Ele sabe. Gostaria de abraçá-lo. 

 
E sei como o Paizinho sentiria 

Satisfação em ver-me neste dia! 
Mas tem notícias minhas: estou bem. 

 
Distâncias… vence o pensamento 

Que livremente corre com o vento! 
Meus PARABÉNS, pois, consigo me tem! 

 

 

A iniciação à dactilografia era uma tarefa que se impunha para a 
realização de exames públicos. O treino, obviamente, é fundamental para 
um bom desempenho.  

Encontrei um poema em dez quadras, em papel muito velho, e que 
por algumas gafes existentes, me leva a presumir que tenha nascido como 
mero exercício na máquina, então de teclado nacional.  

Registo-o. Poetava… enquanto treinava!! 
Exprime um pensamento sublime, numa visão algo pessimista, mas… 

confirmada no dia-a-dia, na verdade, real. 
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Pela paz, pela alegria, 
Do mundo que me rodeia 
É preciso que eu sorria 
Mesmo a quem tem outra ideia. 

Não se conhece ninguém! 
Todos dizem ser p’la paz; 
Mas a guerra, quem a faz? 
Quem se humilha, por seu bem? 

É fácil cantar, pintar, 
Fazer poesia, rodeios… 
É fácil imaginar 
Sobre a paz ter devaneios?! 

Mas ser construtor da Paz, 
Cada alicerce um de nós 
É fácil? Quem é capaz?! 
Homens todos, mas tão sós! 

Não à “guerra”, sim à “Paz”! 
É fácil dizer, cantar… 
Mas a guerra quem a faz? 
Também é bom perguntar. 

Mas a quem?! Quem nos responde? 
Eu a mim… e tu a ti, 
Baixinho: “quê? Eu?! Aonde?! 
Cada um se nega a si. 

Dois homens que existam, fazem 
Um ao outro, guerra certa! 
Fraqueza humana que trazem 
De origem? Quem se liberta?! 

Mas são o mal e o bem 
Duas forças contrastantes 
Que o Homem consigo tem; 
Por isso, em lutas constantes 

Se sente. Vive em dilema: 
Guerra ou Paz começa em mim. 
Guerra e Paz, é já sistema 
De vida na terra, sim. 

É inteligente e rude 
O Homem lutar p’la paz? 
Passa a vida… e ele se ilude, 
Fazendo guerra e não paz! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1954 – 17 anos – Aida toca Violino no Jardim  

da Escola António Feliciano de Castilho,  
com o uniforme da mesma, usado nas saídas ao exterior. 
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“A par de um cuidadoso desenvolvimento das faculdades da pessoa cega, 

  deve incutir-se no seu espírito a ideia de que precisa ser útil, 
  que o trabalho é uma obrigação de todos, 

  mas que deve empenhar-se em ser perfeito em tudo o que fizer, 
  garantia de triunfo na sua futura colocação.” 

                                                                                                      GUERRINHA, Joaquim (1968). 
                                                                             Ensaio sobre a Problemática dos Cegos. 

Jogos Florais da Associação de Beneficência Louis Braille. 

 

 

 

A formação que as alunas da Escola António Feliciano de Castilho 
recebiam, ainda que não as preparasse para os impactos da vida no mundo 
exterior, nem para a constituição de uma Família, com as consequentes 
implicações no lar, dava-lhes, inequivocamente, um apurado sentido de 
responsabilidade no cumprimento do seu dever.   

Foi ali que despertaram as suas capacidades, ali as desenvolveram e 
ali também lhes foi incutido no espírito a necessidade de trabalharem e de 
poderem ser úteis à sociedade. 

Todas se questionavam sobre a sua vida futura, como sobreviver, que 
tipo de trabalho encontrar na busca da independência. Os receios 
avolumavam-se, até porque nessa época, as alternativas eram poucas, como 
poucas eram as vagas: ou prosseguir na Escola como Professora, para 
aquelas que tinham concluído um Curso Superior ou aceitar alguma vaga no 
trabalho de Copista de livros em Braille; lá fora, no início da década de 60, 
não havia grande escolha – ser ou não ser Telefonista, eis a questão, mas 
tudo dependia de se encontrar uma empresa ou qualquer espaço comercial 
que carecesse de empregado nesse ramo!  

Aida enquadrava-se naqueles pressupostos e, tendo acabado o Curso 
Superior em 15 de Julho de 1963, tornou-se docente na referida Escola, logo 
no início do ano lectivo seguinte, por revelar também manifestas aptidões 
para o Ensino. 
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“A confiança nos méritos de um indivíduo cego deve ser cultivada    

  incessantemente, não para o tornar orgulhoso das suas capacidades,  
  mas para provar que as tem e é capaz de as empregar profissionalmente.”                                                                                                                                                 

IDEM, Ibidem. 

 

 

 
Como acaba de ser reportado, Aida Bruno Coelho começou a 

leccionar a disciplina de Solfejo na mesma Escola onde fora aluna, no ano 
lectivo de 1963-64 e manteve esse cargo até Julho de 1967.  

Uma dádiva e uma oportunidade.  
Dádiva, porque a sua formação, o sentido do dever que adquirira e o 

dom de transmitir, de saber explicitar o pormenor, sintonizavam-se com as 
exigências próprias de quem ensina; além disso, tinha uma boa relação com 
as meninas mais novas a quem respeitava, sem cair nos excessos de que ela 
própria tinha sido alvo. O seu desempenho foi notável e levou várias alunas 
a exame com excelentes resultados. Eu própria, já sendo sua amiga, lembro- 
-me de assistir com ela a alguns desses exames de Solfejo no Conservatório 
Nacional de Música de Lisboa. 

 Oportunidade, porque a Escola destinava-se apenas à formação das 
educandas, após o que, cada aluna teria de sair e organizar a sua vida no 
exterior. Aida não vislumbrava qualquer solução para o seu futuro. Tinha 
apenas o velho Pai que, tal como já foi dito, vivia em Espanha, sem saúde, 
sem recursos e com uma nova Família. Não seria nesse país, onde só ia no 
Verão, que encontraria trabalho.  

Pelo convite que recebeu, passou a fazer parte das estatísticas do 
pessoal docente e, então, na qualidade de professora dessa Escola, cujo 
nome, mais tarde, mudou para Instituto António Feliciano de Castilho, tinha 
direito a residir lá e foi isso que aconteceu, enquanto esteve em funções. 

Refira-se que, nestes anos em que desempenhou o papel de 
Professora, continuou a fazer parte integrante das festas da Escola. (Veja-se 
a legendagem das fotos). Por outro lado, tendo acabado o Curso Superior, já 
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tinha permissão para sair uma vez ou outra, dentro dos horários estipulados, 
é certo, e por isso começou a frequentar a Liga de Cegos “João de Deus”, 
deslocando-se de eléctrico. 

Esta Associação, na prática dirigida por Joaquim Guerrinha, um dos 
seus co-fundadores, nasceu com vínculo à Cultura e não à Assistência, 
tornando-se na grande oportunidade oferecida a todos os jovens cegos 
saídos das escolas, para continuarem a sua formação.   

Foi aí que Aida Coelho encontrou, por um lado, um novo espaço de 
acolhimento e de sã camaradagem; por outro, também aí foi cimentando o 
seu perfil de professora, ao mesmo tempo que frequentava, como discente, 
as aulas para o Curso Geral e depois para o Curso Complementar dos Liceus 
que completou em 1972, estudando algumas disciplinas na Liga e outras, as 
últimas, no ensino doméstico, com exames a realizar, sempre, no Liceu 
Passos Manuel. 

 
           Adquire em 
          16.04.1964 
   e com o número 458 
      o Cartão de Sócia 
  “Activa”, da Liga de 
  Cegos “João de Deus”, 
       designação essa 
    dada aos associados 
      deficientes visuais. 

 
 

Leia-se, a propósito, uma citação do livro “Uma Luz na História 
Joaquim Guerrinha (1913-1976) Um verdadeiro impulsionador da causa dos 
Cegos em Portugal” de Dalila de Jesus Guerrinha, citação essa que se propõe 
fragmentada e que define os objectivos culturais daquela Associação, 
terminando com um testemunho de Aida Coelho: 

 
“A Liga perseguia assim um caminho de expansão cultural, diariamente 

acentuado pela presença de um grupo razoável de jovens saídos das Escolas, uns 
com Cursos Superiores, outros com expectativas de frequentarem a Faculdade, 
outros mesmo a frequentá-la. Os interesses destes sócios catalogavam-se, 
portanto, numa área de acção específica e era fundamental que a Colectividade 
estivesse à altura de dar essa resposta, num estímulo mútuo e constante, gerador 
de alternativas e de soluções. (…) 
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Na Liga de Cegos ‘João de Deus’ dá-se a primazia aos professores Cegos, 
o que lhes dá a oportunidade de provar a sua capacidade para o MAGISTÉRIO. (…) 

De facto, esta iniciativa de proporcionar aos Associados a frequência dos 
Cursos Secundários, em que muitos deles eram professores numas matérias e 
alunos noutras, respondia às solicitações mais prementes dos estudantes. Eram 
as chamadas SALAS DE ESTUDO, uma outra alínea do progresso cultural da Liga, 
tudo contribuindo no seu conjunto, para que, de um modo geral, todos se 
sentissem em casa. (…) 

No ano lectivo de 1964-65 leccionei na Liga o Ensino Primário, uma vez 
que tinha esse Diploma e, a partir de 1965, passei a leccionar também Português 
e Francês no então 1º Ciclo. Em 1966, o António Nunes assumiu o Português e eu 
continuei com o Francês até 1971.” 

Isto significa que Aida Coelho, mediante prévia autorização, passou a 
conciliar as aulas de Solfejo na Escola Castilho com as novas actividades a 
decorrer na Liga de Cegos “João de Deus”, em que era, simultaneamente, 
docente e discente. Dois testemunhos a comprovarem-no. 

 
“Ainda cheguei a ser aluna da Aida em Francês e as memórias que tenho 

é que ela era boa professora, competente e muito exigente.” 
Bárbara Pereira 

 

“Há Memórias que nos Vivificam... 

A propósito desta afirmação, no meu Pensamento nº 10, publicado em 
Pensamentos: Cronologia I (Ver BLOG deodatoguerreiro.blogspot.pt), sustento 
que ‘As memórias imperecíveis dos tempos estão na intergeracionalidade e nos 
nobres lugares dos signos que elucidam o sentido do mundo. Os nobres lugares 
dos signos, para além da enorme variedade e natureza monumental, são os livros 
e os mais diversos veículos escritos de ciência, arte, cultura e da mais plural 
informação, seja qual for o formato e o suporte em que conseguirem viajar e 
sobreviver, perpetuando conhecimento e saber, fundamentando de modo 
inexaurível desenvolvimento e progresso, edificando, engrandecendo e 
consolidando a humanidade como suprema e inigualável dignidade que se 
conquista. E cada um de nós pode ser um livro que não podemos deixar que, sem 
publicação e sem registo, se feche definitivamente no hermetismo intransponível 
da morte’. 

A Profª Aida Bruno Coelho, tiflóloga nata, foi e é um livro que não pode 
deixar-se fechar nesse hermetismo do esquecimento. Foi minha Professora de 
Francês, teria eu, na altura, uns 17 ou 18 anos, não me lembro exactamente. Mas 
sei que aprendi bem francês, de tal modo que até cheguei a convencer-me de que 
este idioma era a minha segunda língua. Ainda recordo a galvanizante dinâmica 
das suas aulas, em que as mnemónicas tinham sempre a força para compreensão 



 
 

47 
 

desejável. Mesmo hoje, para além de tantos outros igualmente importantes e 
bem elucidativos pormenores seus, quando necessito de me certificar dos géneros 
de algumas palavras em francês, vem-me sempre à memória a sua expressão 
polinomial ‘nage-page-cage-rage-image-plage’, do género feminino, vocábulos 
que constituem excepção à regra, pois todas as palavras terminadas em ‘age’ 
pertencem ao género masculino.” 

Augusto Deodato Guerreiro 

 
O espaço “Liga”, sempre que era pronunciado (como aliás, a Escola 

Castilho e tantos outros), dava corpo a uma figura de estilo, a Elipse, em que 
se omitem uma ou mais palavras que facilmente se subentendem.  

Era assim que o seu nome circulava de boca em boca, como local de 
tertúlia que, pela sua essência, significa reunião de amigos, familiares ou 
frequentadores habituais de um local com o objectivo de “discutir”, no bom 
sentido da palavra, vários temas e assuntos especialmente literários ou mais 
genericamente, culturais. 

Imaginem-se ou recordem-se, então, as emoções, a uma distância de 
mais de 50 anos, vividas neste encontro de juventude proveniente 
essencialmente de duas camadas cultas – o Instituto Branco Rodrigues e a 
Escola Feliciano de Castilho: sonhos, ambições, quimeras, experiências, 
expectativas, rumos… tudo indefinido, mas dando ânimo e sintonia aos 
corações! 

Naquele espírito solidário, forte e arreigado nos jovens, nasceu uma 
ideia linda e comovente de ajudar a amiga Aida que, sem quaisquer recursos 
financeiros, precisava de obter o Diploma do Curso que acabara de concluir 
no Conservatório.  

Organizaram-se, pensaram um espectáculo com entrada paga, 
prepararam um programa e, ei-los em palco, ensaiados por Cármen Judite: 
puseram em cena uma peça de Teatro já estreada na Escola Castilho, da 
autoria da Professora Emília Montalvo; também o Dueto “O Fidalgo e a 
Cigana”, da mesma autora, interpretados respectivamente por Isidro 
Rodrigues e Aida Coelho e ainda outros números, a solo e a vozes.  

O espectáculo, do agrado de toda a assistência, teve lugar a 25 de 
Julho de 1964 e rendeu mil trezentos e noventa e sete escudos e cinquenta 
centavos.  

Mas quem, melhor do que aquela que fora alvo da solidariedade, 
para localizar em contexto este cenário de entreajuda?! Cite-se o 
testemunho, na íntegra, que prestou quando eu lho solicitei, inserido na 



 
 

48 
 

obra já referida “Uma Luz na História”, para definir os primeiros contactos 
que mantivera com Joaquim Guerrinha: 
 

“No ano de 1963-64 comecei a frequentar a Liga. Ia raras vezes, mas 
recordo um episódio curioso dos primeiros contactos que tive com o teu Pai ainda 
nesse ano e foi assim que passei a conhecê-lo: 

Eu deixara o Conservatório no final do ano lectivo anterior e, um grupo de 
jovens amigos, tudo malta fresquinha saída recentemente das Escolas B. 
Rodrigues e A. F. de Castilho, resolveu organizar uma festa para se conseguir o 
dinheiro necessário para o meu diploma do Curso Superior de Piano. A propósito 
deste assunto, numa das conversas em que o teu Pai estaria presente ou se teria 
associado mesmo a tão gentil ideia que, ainda hoje me sensibiliza, disse ele que 
também fora aluno do Prof. Varella Cid. Manifestei espontaneamente a minha 
surpresa, quando reconheci estar então na presença do tal GUERRINHA tão falado nas 
nossas aulas como exemplo de um aluno excepcional e inesquecível. Rimo-nos, claro, 
ou melhor, eu, ter-me-ia rido, e o teu Pai, vaidoso naturalmente, soltou uma das suas 
habituais gargalhadas bem em Ah… tão sonora, quanto expressiva, apertando ao 
mesmo tempo as minhas mãos nas suas, carinhosamente. Saudades! 

Outros momentos e muitas atenções que não é fácil esquecer, eu poderia 
referir aqui. Fique apenas o registo de muita gratidão da minha parte.” 

Aida Bruno Coelho,  
    Ex-Aluna da Escola Castilho 

Período de intensas afinidades aqui retratado por algumas fotos e 
uma nova série de testemunhos que pedi, recebi e tenho vindo a incluir. 
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“Embora conhecedor da sua existência, apenas em 1964 se efectuou                                                                                                                                 
o meu primeiro contacto com a Aida. 

Entre 64 e 65, igualmente na Liga, foi-me dado observar e colaborar, ao 
lado da Aida e de outros companheiros, no desempenho do seu papel 
verdadeiramente activo em algumas acções de carácter cultural, tais como as 
ligadas ao teatro e à música, numa festa que lhe fizemos para ela angariar fundos 
para tirar o Diploma do Conservatório. Após esta, mais actividades culturais se 
lhe seguiram.  

Ainda na citada associação de cegos, ministrou aulas de Língua Francesa 
do 1.º ciclo e talvez outras que não me lembro. Também na Liga de Cegos "João 
de Deus", e a propósito da nossa frequência relativa ao 3.º ciclo liceal, usufruímos 
das "explicações" da Dalila Guerrinha, no tocante às disciplinas de Literatura 
Portuguesa e de Latim. Em alternativa, as aulas de Latim também ocorriam na 
própria residência da nossa "explicadora", onde viviam igualmente os seus pais e 
a minha colega de estudo. Nesta actividade, é de salientar a grande 
camaradagem, aplicação e esforço comum na concretização dos nossos 
objectivos escolares.” 

António Baptista Nunes 
 
“É com agrado, mas também com profunda emoção que dedico estas 

breves palavras à amiga querida que foi Aida Bruno Coelho, pessoa com quem 
tive a felicidade de conviver de perto ao longo de várias décadas. E foi graças a 
essa proximidade que pude descobrir e apreciar algumas das qualidades e 
características mais marcantes da sua personalidade.  

Conheci a Aida em meados da década de 1960 e desde muito cedo ela 
despertou em mim um misto de admiração, de respeito e de indefinível ternura, 
sentimentos estes que haveriam de transformar-se, ao longo dos anos, numa 
sólida e duradoura amizade, que se manteria vida fora, até aos seus últimos dias.  

Esta foi, de resto, uma realidade igualmente vivida por tantas outras 
pessoas que tiveram o privilégio de partilharem com ela o seu dia-a-dia, todas 
guardando as mais gratas recordações dos tempos então vividos.  

Era uma pessoa dedicada, doce e dócil, sabendo impor-se pela sua 
indomável força de vontade, sua nobreza de carácter, sua disponibilidade, seu 

Nesta montagem de cinco fotos da página anterior, vêem-se alguns dos 
diferentes jovens intervenientes no espectáculo. Em destaque, duas cenas do dueto 
“O Fidalgo e a Cigana”: Na 1ª, ela lê a sina; na 2ª, uma cena de ternura; a 3ª e a 4ª 
imagens são dois aspectos da peça de teatro; em destaque, António Baptista Nunes, 
depois um grupo de cinco actores em simultâneo no palco: em primeiro plano, 
Custódia Tavares contracena com Alberto Vidinha, mais atrás Amália Santos, Dina 
Rodrigues e Aida Coelho; a 5ª foto corresponde a um momento de descontracção 
dos artistas, no quintal da Liga, onde para além dos já referidos, pode ver-se 
Deolinda Mourão, Virgolina Cabrita, Emílio Serra e Salvino Ferreira. Aida, 
aparentemente sem saber que estão a ser fotografados, passa na frente de todos. 
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constante sentido de entreajuda e, sobretudo, pela sageza e oportunidade dos 
seus conselhos amigos. Quando era amiga, era-o de corpo inteiro, de entrega 
total, não se deixando seduzir por quimeras ou por influências vindas de fora do 
seu ciclo de amizades, que de algum modo pudessem perturbar a tranquilidade e 
o bem-estar que cultivava em seu redor.    

Dotada de forte personalidade, era extremamente exigente na escolha de 
quem queria tomar por amigo, como exigente era em tudo o que fazia na vida. 
Mas, mesmo entre os amigos, só aceitava capitular perante os argumentos dos 
outros, depois de claramente expostos, amplamente discutidos e esgotados os 
seus próprios pontos de vista. Determinada e orgulhosa, não era mesmo, em 
certas circunstâncias, uma pessoa de trato fácil enquanto não nos 
relacionávamos com ela. Mas, uma vez firmada a amizade, tinham-se como 
certos a abnegação e o espírito de sacrifício que justamente sabia pôr ao serviço 
dos outros, sempre que com isso pudesse eliminar ou minorar os males alheios.  

Em suma, a Aida era uma pessoa generosa e cativante, rebelde e culta, 
sensata e prestável, sempre pronta a partilhar os seus conhecimentos, os seus 
valores e a sua amizade pura e incondicional.  

Por tudo isto e pelo muito que fica por dizer, deixo aqui o meu sentido 
abraço de gratidão para a eternamente saudosa e querida amiga Aida Bruno 
Coelho.”   

Salvino Pereira Ferreira 

 
De tal modo a Amizade alastrou, contagiante, entre estes jovens que 

quiseram prolongá-la na vida, a ponto de se inscreverem todos na Fundação 
Raquel e Martin Sain, para fazerem ao mesmo tempo o necessário estágio 
que os prepararia para o futuro, através da assimilação de competências 
básicas que as Escolas não tinham desenvolvido. Assim aconteceu no 
Outono de 1965. 

Esta Fundação tinha como meta preparar as pessoas cegas para a sua 
integração na Sociedade, proporcionando-lhes, no exterior, aulas de 
Locomoção a fim de que cada um adquirisse independência e os 
mecanismos necessários para os seus trajectos diários; no interior, 
confrontavam-se, naturalmente, com as actividades do lar, a sua 
manutenção, um bom desempenho na cozinha… Eram assistidos por uma 
equipa de Psicólogos e uma Assistente Social, onde viam definidos os seus 
perfis através de longos diálogos e testes psicotécnicos, na tentativa de se 
descobrir em que área se ajustariam profissionalmente. Nesse sentido, e 
como resposta aos testes, a Fundação exercia, então, o seu principal 
objectivo, procurando encontrar postos de trabalho para os estagiários. 
Paulatinamente, foram-se deparando algumas soluções. 
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“Estivemos no mesmo grupo de estágio na Fundação Sain, mas o que me 
ocorre dizer sobre esse período é que o tempo mínimo de permanência na 
Fundação, para qualquer estagiário, era de 3 meses. A Aida foi dada como 
habilitada ao fim de 10 semanas, pelo que regressou à sua vida profissional ao 
fim desse tempo.”  

Deolinda Mourão 

 
“Olá Aida! Sei que partiste há dois anos. Mais precisamente, na manhã do 

dia 10 de Agosto de 2016. Disso não me restam dúvidas. Restam, sim, algumas, 
inerentes a se partiste na viagem donde não há retorno, ou se o que alguns 
humanos pensam relativamente a esse enigma tremendo, se reveste de algo 
verdadeiro. Não sei se agora, num esforço de concentração, o meu pensamento 
poderá por ti ser entendido ou se, como se lê na Bíblia, quem está do lado de lá 
não tem qualquer hipótese de comunicação com os que ainda não passaram as 
barreiras que nos separam. De qualquer modo, hoje, agora, que estou desperto, 
que sinto em mim alguma capacidade anímica para conversar contigo, vou tentar 
fazê-lo, na esperança de que o Livro Sagrado (que os Homens escreveram) não 
seja tão rigorosamente verdadeiro. 

Lembras-te? Conhecemo-nos na Liga, em 1964. Tinhas vindo com a Maria 
Amália. Foi um encontro agradável. Pareceste-me, à primeira vista, uma cachopa 
alegre, com algum humor, mas também com laivos de uma certa rigidez de 
carácter. Foi como foi, mas o que resta é que nos entendemos e ficámos amigos. 
Foi um feliz encontro, avivado com a presença e actuação do Sr. Guerrinha, que, 
com o seu ar galhofeiro, gerou logo uma atmosfera própria dos seus convívios, 
sempre animados.  

Daí em diante, a nossa proximidade foi grande e constante. Fomos 
amigos, foste minha aluna, foste minha camarada no estágio que fizemos na 
Fundação Sain, suportámos ambos as birras da Maria Lúcia Namorado, mas 
também usufruímos as graças do Dr. Martinho do Rosário e a simpatia das 
Técnicas Maria Fernanda e Jacinta. Foste minha confidente, em muitos momentos 
difíceis de ultrapassar, mas eu também sempre te compensei com a minha 
solidariedade. Nunca a minha amizade te faltou nos momentos em que o teu 
astral andava por baixo. A nossa amizade foi grande, enquanto presentes e, 
apesar de depois as contingências da vida nos terem separado, o meu conceito de 
ti em nada se modificou:  

Aidita alegre, folgazã, gargalhada fácil, riso franco e aberto, leal, 
amistosa, mas de carácter muito vincado, assumindo por vezes rigidez em 
demasia. 

Olha, Aida! E aquelas nossas férias na Figueira da Foz? Lembras-te dos 
banhos no mar e no tanque junto ao poço? Lembras-te do passeio no barquito? 
Da tua alegria por ires ali à proa, toda contente, enquanto a minha mãe, muito 
medrosa, porque o mar não estava nada calmo?!  
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Recordas-te da presença do sr. Gaspar? E dos livros que a Dalila nos lia? 
Recordo agora, com o perfume da saudade, essas vivências então experienciadas.  

Oh, Aidita! E a nossa faceta de artistas? As peças teatrais de Emília 
Montalvo, que nós representámos tanto em palco como via rádio? Lembras-te? 
Ensaiava-nos a Cármen Judite! Lembras-te do “Fidalgo e a Cigana”, em que nós 
contracenámos?  

Lindos tempos de vida cultural promovidos pelo nosso grupo, na Liga! 
Olha! Este bum de actividade cultural, no fundo, tem-te a ti como ponto de 
partida...  Recordas-te, certamente! Foi a festa promovida pelos teus amigos que, 
solidários, quiseram angariar uns tostões para te ajudar a adquirir o diploma do 
Curso Superior de Piano que, entretanto, havias concluído.  

Ah! A propósito. Há uma coisa que me surpreendeu, já depois de teres 
partido desta vida terrena. Nunca imaginei que também tivesses o Curso de 
Violino, nem tão-pouco me passou pela cabeça que fosses tão rica em produção 
literária!  

Bem, Menina! Podia eu aqui ficar tempos infinitos a conversar contigo, 
porque matéria não faltaria! 

Se eu ao menos tivesse o poder de, telepaticamente ouvir a tua voz, o 
nosso convívio prolongar-se-ia por horas e horas... Falaríamos do teu ar de ladina 
malandreca, dialogando, nas minhas aulas, com o Raul, que, em nada te ficava 
atrás, em malandrice; recordaríamos as histórias do teu pai e o rumo que tomou, 
quando a tua mãe se foi; recordaríamos as tuas idas e voltas a e de Salamanca. 
Enfim, tanta coisa inesgotável, meu Deus, que o tempo não chegaria para 
podermos colocar uma pausa neste nosso voltar ao passado, já tão longínquo, 
mas tão perto!  

Mas não!...  O mundo terreno findou para ti. Não estás mais entre nós. Tu 
partiste. Nós partiremos. É assim o ciclo vital neste planeta. Se lá onde te 
encontras agora, numa outra dimensão que desconheço, tens algum 
entendimento do que por cá ocorre, sentirás alegria ao teres a certeza de que a 
minha mente se concentra em ti, te fala com sinceridade. Queira Deus que estejas 
no mundo que sempre sonhaste; que ele seja para ti paz, harmonia, felicidade 
sem limites. 

Teu amigo de coração.” 

Isidro da Eira Rodrigues  

  
Ainda numa linha de oportunidades, nascida nos movimentos 

associativos, há que referir, embora um pouco mais adiante no tempo, a 
frequência de um Curso de Massagens na Associação de Beneficência “Louis 
Braille”. A iniciativa partiu de um Director da citada Instituição, Adriano 
Afonso, que, sendo massagista nos Hospitais Civis, propôs a leccionação de 
um Curso teórico-prático, ali administrado por uma Fisiatra, Dra Maria Edite 
Ribeiro.  
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Eis um outro ramo de trabalho que permite um excelente 
desempenho às pessoas com deficiência visual!  

Aida Coelho inscreveu-se e prestou provas de Saúde no Dispensário 
D. Amélia a 08.10.1969 com o objectivo de se tornar Massagista nos 
Hospitais Civis de Lisboa, assim consta no referido “Boletim de Funcionário”.  

Razões que não recordo, não permitiram que levasse até ao fim a 
formação; aliás, segundo Salvino Pereira Ferreira, apenas dois ou três dos 
inscritos, ele incluído, concluíram o Curso. O que sei é que, vida fora, 
manifestou sempre um grande desejo de estar informada e actualizada 
nessa componente da Medicina de Reabilitação. Gostava de falar com 
propriedade e saber do que falava, pelo que consultava frequentemente os 
dossiers onde arquivara todos os apontamentos e textos adquiridos. 

 
 

Recuando agora ao último trimestre de 1964, importa frisar que um 
encontro, aparentemente ocasional, mas na verdade, de há muito inscrito e 
pré-assumido nos portais de luz celestiais, porque nada acontece por acaso… 
vai alterar as perspectivas de futuro da nossa protagonista, ou a ausência 
delas, o que, por vezes, a mergulhava numa tristeza profunda por sucumbir 
ao desânimo.   

Por sugestão de Joaquim Guerrinha, referenciado como co-fundador 
da Liga de Cegos João de Deus, sua filha Dalila passou a frequentar algumas 
aulas nesta colectividade, que decorriam em horário pós-laboral, seguindo 
depois com o Pai para casa. 

Hipoteticamente, em Outubro ou Novembro de 1964, numa aula de 
Física e, a propósito de uma certa ironia associada ao “Princípio de 
Arquimedes”, Aida e Dalila conheceram-se e, nos meses seguintes, foram 
cimentando uma amizade que deu um novo sentido a suas vidas e que durou 
até ao fim, mas que ainda hoje persiste, embora em dimensões diferentes. 

Cite-se uma passagem da sentida homenagem que Dalila de Jesus 
Guerrinha dirigiu à sua amiga no final da Missa de Corpo Presente, no dia 13 
de Agosto de 2016: 

 
“Desde os meus 18 anos e completei 70, fomos Irmãs, Irmãs no 

quotidiano, o que significa termos caminhado lado a lado, de braço dado, na 
estrada da vida, vencendo um a um, quantos escolhos se depararam em nossos 
caminhos, adequando estratégias a cada momento, mas persistindo sempre, para 
que nada nem ninguém derrubasse esta alegria interior de contribuirmos para o 
crescimento mútuo, para a valorização pessoal e profissional de cada uma.” 
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Desabafos pessoais, de parte a parte, integraram os nossos primeiros 
contactos, atravessados pela angústia que atormentava Aida pela situação 
de privações e doença que atingia o Pai.  

                                                                         

 

 

 

 

 
Eis-me, então, na qualidade de narrador-testemunha desta história, 

assumindo-me como personagem, ao seu lado, procurando virar o mundo 
para encontrar uma solução que minimizasse as suas angústias. 

A Liga dispunha de duas pequenas salinhas no quintal, sem qualquer 
serventia, e nós ambas, em sonhos de juventude, imaginávamos que seria 
fácil obter um acordo com a Direcção da Colectividade, por forma a que o 
espaço pudesse vir a servir de alojamento a Luís da Silva Coelho, onde viveria 
sob a supervisão da filha. Mesmo sem se esperar aprovação, deitámos mãos 
à obra e limpámo-lo ao pormenor, com todo o amor e empenhamento.  

A resposta demorou meses, mas foi negativa. 

Sendo eu, nesta caminhada conjunta, a sua pessoa de confiança, o 
circuito da correspondência alterou-se, passando-se a recepção das cartas 
para a Rua de Santa Marta, 46 – endereço da Liga de Cegos “João de Deus”.  

Acabara assim, quase de rompante, aquela penosa “censura” de 
dezassete longos anos, e eu lia-lhe as cartas, tremendo pelas notícias e 
reconfortando-a na sua dor, tanto quanto me era possível. Quanto às 
respostas, passei eu a escrevê-las, em ritmo de ditado, o que era mais 
prático. Há muito que tinham deixado de ser escritas pela própria no Sistema 
Ballu, pois usava já a Máquina de dactilografia.  

Interiormente, eu orava a um Deus de amor que lhe devolvesse a 
alegria pela cura do Pai, esforçando-me por evidenciar ao Todo Poderoso 
que era nele, no pai terreno, que residia o seu único laço familiar, que ela 
embalara toda a vida em delicadas sedas de ternura.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Esperava ler-lhe um milagre na próxima carta, na outra, nas 
seguintes…!  

Aida, nos seus 27 anos. Assim a conheci: 
 espontânea, determinada, irónica, carente… 
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Nessa época, o espírito ainda não estava desperto para aceitar o 
sofrimento como força redentora, nem para saber acolher com gratidão 
tudo o que a vida nos trazia, seja na sua infinita beleza ou na mais profunda 
inquietude! 

O milagre acontecera, isso sim, mas por outro jeito, pois os trilhos do 
Alto escrevem-se na subtileza das horas, nas gotas de orvalho que anunciam 
a aurora... Gerava-se, cada dia, nos pequenos nadas, a dimensão mais 
sublime da Amizade e, eis que chegada a hora do telefonema a anunciar a 
viagem final do seu progenitor, a 18 de Março de 1968, naquela angústia 
regada por tantas lágrimas, já mescladas, é certo, de conformação e 
entendimento, porque o sofrimento chegara ao fim, gerou-se entre nós um 
diálogo curto, incisivo e vitalício: 

– Agora, já não tenho ninguém!! 
– Tens-me a mim!! 

A notícia chegara ao fim da tarde e tudo se preparou com a 
necessária rapidez para que a filha pudesse seguir para Salamanca e estar 
presente, no dia 19, nas exéquias de seu Pai.  

Desta vez, a solidariedade manifestou-se através da ex-colega e 
amiga Maria Luísa Félix que, pelos seus contactos diligenciou um taxista que, 
gratuitamente, a levou a Vilar Formoso.  

Para mim era impensável que Aida seguisse sozinha, no estado de 
tristeza e abatimento em que se encontrava.  

Sentindo-me inquieta, por não saber como solucionar este dilema, 
meu Pai, amigo e solícito, disponibilizou-se a acompanhá-la, o que 
significava que também eu poderia ir. E assim nos fizemos ao caminho, já de 
noite, quando o dito senhor se desimpediu dos seus compromissos. 

O carro, janelas abertas à vida, rompia a distância em ágil corrida, 
atravessando os amplos espaços e deixando que o aroma dos eucaliptos, 
condutor de energia universal, penetrasse nas nossas narinas, acolhesse as 
lágrimas e pacificasse as almas… 

Esperámos uma hora em Vilar Formoso para que a Fronteira abrisse 
às 7H da manhã e Aida, após a passagem nos respectivos postos de controlo 
alfandegário onde o passaporte era carimbado, seguiu para Salamanca 
noutro Táxi e nós regressámos a Lisboa.  

Recordo que o meu Pai não conseguiu chegar a horas para a actuação 
do Sexteto de Cegos da Emissora Nacional. 
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Decorrido o tempo regulamentar, Aida Coelho, por via telefónica e 
depois “in loco”, quis tratar condignamente da sepultura de seu Pai e, na 
lápide, após a identificação escrita em português, gravou duas quadras: 

 
 

 
Após este salto de quatro anos, para que existisse uma linha 

sequencial em tão intensa relação afectiva que, a nível terreno, chegara ao 
fim, regresso ao nosso dia-a-dia que se ia escrevendo em tons dourados e 
rubros do pôr-do-sol, pincelado com as dinâmicas que têm vindo a ser 
referidas: actividades culturais, dentro e fora da Liga, curtos passeios, 
resolução conjunta de algumas emergências, enfim, tudo, tudo… vivenciado 
em salutar partilha. 

 

Acompanhava a minha amiga à Escola Castilho, sempre que os meus 
horários me permitiam ou, no mínimo, à paragem do eléctrico 25, que fazia 
a carreira da Estrela e despedíamo-nos, conscientes de que a felicidade 
reside nos pequenos gestos. 

Visitava-a quando esteve muito doente com um Eritema Nodoso e, 
sob o pretexto de que vinha partilhar com ela o estudo, estava autorizada a 
entrar na Camarata. Perante a minha Mãe, que exercia um natural controlo 
sobre os meus horários, usava os mesmos argumentos.  

E assim se foi chegando a Agosto de 1967, quando Aida Coelho saiu 
definitivamente do Instituto António Feliciano de Castilho, conforme se 
pode ler em carta dactilografada pela própria, mas com a certeza, porém, de 
que já tinha um lugar, já tinha uma casa que a acolheria, apoiada pelo casal 
Guerrinha e sua filha e onde, aliás, já tinha pernoitado várias vezes. 

Nessa carta, endereçada à Direcção da Escola Castilho, desvincula-se 
daquele estabelecimento de ensino pedindo a sua demissão do cargo que 
ocupava como Professora de Solfejo, por ter encontrado trabalho como 
Telefonista de uma Companhia de Seguros, onde iria usufruir melhor 
ordenado.  

A nossa mútua amizade,   
Nossas almas unifica:        
Tua filha te dedica     
Eterno amor e saudade! 
                               Roga por ti ao bom Deus 

Toda a Família unida! 
E pedimos que, na vida, 
Nos abençoes lá dos Céus! 
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“Lisboa, 10 de Agosto de 1967 

  Ex.mos Srs. Directores 

Em harmonia com a carta anterior que a V.as Ex.as dirigi, venho 
apresentar a demissão dos meus serviços, como professora de Solfejo, que exerci 
nesta prestimosa Escola. 

Não é sem saudade que me afasto do ensino, pelo qual sempre senti uma 
verdadeira inclinação e que deixo as alunas a quem me dedicava, naturalmente 
pela estima que a convivência cimenta no nosso coração. A Escola onde me 
eduquei e onde trabalhei é um passado cheio de recordações que me 
acompanhará através da existência. 

A vida tem, no entanto, exigências que nos forçam a procurar um rumo 
diferente, sobretudo quando se tem um Pai muito querido e já idoso a quem por 
amor e sagrado dever tem de se ajudar. Depois, o futuro é um problema que tem 
de olhar-se com senso e decisão. Todos, a quem assiste uma mentalidade bem 
constituída, lutamos por ele, na conquista duma segura manutenção e 
independência. 

Nestas circunstâncias, quer no meu lugar de telefonista, quer na minha 
vida privada, espero e quero, pela minha irrepreensível conduta, honrar a Escola 
que me guindou ao nível que felizmente consegui atingir. 

Para a nossa Instituição vai um sincero voto de prosperidades. 
Para V.as Ex.as que, desinteressadamente se têm dedicado a esta bela 

obra, ficam expressos aqui os meus desejos de compensadora felicidade, 
extensiva a V.as Ex.mas Famílias. 

Muito grata, com a mais elevada consideração se subscreve.” 

Aida Bruno Coelho 

 
O caminho que percorreu não foi fácil, mas foi vivido em perfeita 

sintonia comigo, a sua Irmã Dalila, o que lhe ia conferindo, ao longo do 
tempo, segurança e determinação.  

Com este espírito, desempenhou o seu trabalho na Companhia 
Europêa de Seguros, ao mesmo tempo que completava os estudos liceais, 
para os quais muito contribuí, porque estudava com ela, já estando eu na 
Faculdade.  

Português e Latim foi oportunamente referido em testemunhos. 
Assumi-me como Professora e tinha, na Liga, um grupinho de alunos. Em 
Filosofia, Organização Política e Francês estudei as matérias com a minha 
amiga, a par e passo, dispensando professor.  

De ressalvar, na disciplina de Francês, a escrita que eu própria fiz, no 
Sistema Braille, de todas as brochuras com os Autores e respectivos textos 
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mais representativos dos diferentes períodos literários, pois havia apenas 
um exemplar na Biblioteca da Liga e vários estudantes a requerê-lo.  

Levantava-me às seis da manhã e, com indescritível alegria interior, 
vivenciava uma das máximas de Confúcio: “A melhor maneira de ser feliz é 
contribuir para a felicidade dos outros”!  

Com esse espírito, lá ia completando volume após volume, para que 
ela pudesse seguir pelo seu próprio livro. E assim foi… e assim estudou… e 
assim dispensou do exame oral. Creio que, por gratidão, nunca quis 
desfazer-se desses volumes que enchiam as estantes. Foram doados por 
mim à Fundação Nossa Senhora da Esperança, em Castelo de Vide, em 
13.04.2017, juntamente com outro espólio seu, a integrar o primeiro Museu 
Tiflológico em Portugal. 

No Grego acompanhei-a, mas, claro, sob a orientação de um 
Professor de Estudos Clássicos. 

Ainda em simultaneidade, mas não se podendo definir com exactidão 
um marco no tempo, há que dimensionar também, na vida de Aida Coelho, 
o conhecimento com a Família Blanco, aliás já referido em testemunhos e 
que nasceu muito antes das primeiras visitas à Liga de Cegos “João de Deus”.  

Sabe-se que o convívio começou na Escola Castilho, talvez pelos seus 
21 anos, ou mesmo antes, a ver pela foto que se anexa e onde, para além 
daquela Família, está ela presente e a colega Lurdes Meireles, através da 
qual Aida lhes fora apresentada.  

Existe até um cartão de Parabéns, que lhe é endereçado por estas 
pessoas e datado de 14.08.1961, dia em que completara 24 anos, o que 
indicia, sem dúvida, encontros anteriores. Neste agregado familiar, 
curiosamente, havia um rapaz, o Blanquito, adoptado pelo Sr. João do Lago 
Blanco e cuja data de nascimento era a mesma de Aida, dia e ano. Creio que 
este facto terá contribuído em muito para se alicerçarem os laços de 
amizade entre eles. 

Caro leitor, se conseguir pôr-se na pele de quem, vivendo em regime 
de internato como era o caso das meninas da Escola, sobretudo aquelas que, 
como Aida Coelho, não tendo ali parentes, estavam impedidas de um 
simples fim-de-semana no exterior que quebrasse a rotina, deduzirá 
facilmente o mundo de emoções que dela se terá apoderado, sensível como 
era, perante estes encontros em família que a levavam a visitar espaços mais 
ou menos longínquos, com ares de campo e de praia, em alegre e são 
convívio, como se vê na foto: 
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Passados os anos, desvanece-se o contacto com a Lurdes e, já depois 
de eu própria ter cruzado caminhos com a minha amiga Aida, também eu, 
ou melhor, também nós fomos frequentemente alvo desses convites, em 
que nos proporcionavam belos passeios pelo nosso país e Espanha, em 
autocaravana, para além de longas estadas na Ericeira – Praia de S. Julião 
(Valbom) onde tinham uma excelente casa, em Portimão onde tinham outra 
e que nos dava acesso à encantadora Praia da Rocha. Daí, íamos até à ponta 
de Sagres, onde nos deparávamos com aquele fascínio da natureza! 
Percorríamos de uma ponta a outra a Costa Algarvia, parando aqui e além.  

Em Vila Real de Santo António fazíamos a travessia fluvial do 
Guadiana e eis-nos em Ayamonte… depois Sevilha onde, numa ocasião, 
passámos mesmo a Semana Santa…   

No Verão de 1977 aproveitámos boleia até Salamanca. 
Foi assim que conhecemos parques de campismo e bungalows, 

dormindo em beliches, o que nos fazia soltar longas e sãs risadas que, mais 
tarde, recordávamos.  

As tarefas eram partilhadas por todos e o Sr. Blanco, observador 
primoroso, analisava com excelência a nossa amizade porque, dizia, eu 
punha a render as potencialidades da Aida, ou seja, num espaço que lhe era 
desconhecido, mas sob minha orientação, ela funcionava como se estivesse 
em casa, fazendo camas, lavando e limpando loiça ou pendurando roupa, 
sentindo-se feliz por ter actividade e não ser um peso. Não estando eu, 
ninguém tinha a capacidade de lhe dar espaço e… na compreensível 
limitação das pessoas, seria mais fácil dizer: 

– Sente-se aqui, menina Aida! 

À sombra das árvores frondosas de um parque, mesa de almoço: 
Família Blanco alargada, Aida Coelho sorridente e Lurdes Meireles. 

Aida parece ser o alvo das atenções. 
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As afinidades mantiveram-se ao longo dos tempos, a ponto de o Sr. 
Blanco nos pôr as chaves da Casa de Valbom à disposição, depositando-as 
nas mãos da minha amiga para, em período de férias ou fins-de-semana 
prolongados, desfrutarmos com os nossos familiares e amigos os ares de 
campo e de praia. E nós aceitávamos, com uma gratidão que não se esquece!  

Algumas fotos, colhidas em Agosto de 1975, reflectem quantas 
histórias aí vividas, em comunhão com a natureza e os vizinhos, alargando 
esse convívio aos meus familiares, que eram afinal os seus, em particular a 
minha afilhada Filomena, Fili como lhe chamávamos e amigos comuns!! 

Esses períodos de férias davam para tudo: para arrumar a casa, 
cozinhar, fazer longos passeios pelo campo e ir à praia, em cujo regresso, 
pedíamos quase sempre boleia a quem passasse de carro … outros 
tempos!!! E… claro está, dar lições à Fili… que até aprendeu Flauta! 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quatro fotos: no caminho, Aida e Dalila 
carregando, em sacas, pinhas para a 

lareira; a prepará-la, no interior da casa; 
Aida, transportando à cabeça uma saca 

com mantimentos, em companhia da 
amiga Luísa Laborde; Aida, dando lição 

à Fili à sombra dos eucaliptos e 
brincando com o cão, o Fiel. 
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Contudo, nos dois últimos anos da década de setenta, pelas nossas 

ocupações profissionais, também na qualidade de Monitoras de Colónias de 
Férias o que nos ocupava os meses de verão e ainda pela diversidade de 
passeios que a Família programava, os encontros passaram a tornar-se mais 
espaçados, até que João do Lago Blanco deixou de pisar esta terra, em 1981. 

 

Aida Coelho prestou sentida homenagem a este homem, na Missa de 
Corpo Presente, onde leu o pequeno texto que se segue, na Igreja de São 
Luís dos Franceses, em Lisboa: 

“Carácter íntegro e determinado, venceu a vida com tenacidade e 
sabedoria. Imprimiu-lhe um cunho muito especial, saboreando cada minuto 
com antecipada alegria. 

Defendeu sempre o culto da Família e dos Amigos, a todos 
proporcionando alegre convívio. Todos quantos o recordamos, lhe ficámos a 
dever momentos inesquecíveis. A graça, a espontaneidade, a ternura e uma 
sensibilidade apurada, caracterizavam-no. 

Também agora, por certo, o seu espírito superior está a viver uma 
nova Aventura – a da Eternidade!” 

Outras três fotos, num dos tais 
passeios a Sagres em Agosto de 1973, 

com o Casal Blanco: Aida e Dalila 
fazem escalada num sistema de 

cordas. Aida, mais leve, chega mais 
alto; os quatro, junto a um Canhão 

no interior da Fortaleza de Sagres; à 
saída de Sagres, no prolongamento 
da Caravana, almoça-se ao ar livre, 

usando mesa portátil. 
 

Legenda da página anterior: oito fotos, de cima para baixo: Aida a tocar o 
badalo da casa de Valbom; Aida sentada num dos pontos mais altos da casa, junto à 
chaminé, no telhado; Aida e Fili assistindo ao mugir da vaca da Srª Elisa. Aida e Dalila 
montadas na burra da Srª Elisa; na Praia de S. Julião, Aida e Dalila com a Fili.  

Nas três últimas, a minha Família de visita: petiscando numa das arcadas, Aida, 
António Luís e Lígia; na outra arcada, Fili, Miguel, eu, a minha cunhada Idalina e o meu 
Pai; junto ao poço, num dos miradouros da casa, os mesmos, com a minha Mãe em 
destaque; noutro dia de visita, numa das cozinhas e em círculo, o meu irmão Carlos, a 
minha Tia Lourdes, Lígia, de pé e Miguel atrás; ao fundo, Idalina e a minha Mãe; Fili, 
Aida e o Primo José, marido da Tia Lourdes. (casamento serôdio, entre primos direitos, 
pelo que os meus irmãos e eu, sempre o tratámos por Primo). 
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“LUTA. Teu dever é lutar pelo direito.” 

                                                   LUTHER KING JR., Martin. 

 

 
 

Após mais este relato que se interpôs por afinidades cronológicas, 
retome-se a dita carta à Direcção da Escola Castilho. Essa, e supostamente 
uma anterior, ter-se-ão imposto porque exactamente a 1 de Junho de 1967 
Aida Bruno Coelho tinha sido admitida ao serviço da Companhia Europêa de 
Seguros, na situação de empregada eventual, tendo ingressado no Quadro 
do Pessoal em 31 de Agosto desse mesmo ano, com a categoria de 
Telefonista, dando ainda apoio aos exames finais das suas alunas.  

Por muito que lhe agradasse o mister de professora, a verdade é que 
os duzentos escudos que recebia mensalmente, garantindo-lhe, é certo, 
cama e mesa, eram manifestamente insuficientes para ter alguma 
independência financeira e poder assim ajudar seu Pai. Todas as pessoas que 
com ela conviviam procuravam descobrir-lhe algum trabalho onde pudesse 
auferir de um melhor ordenado e, foi assim que, por intermédio da amiga 
Flora Otero, ex-colega da Escola, obteve o referido lugar de telefonista na 
citada Companhia de Seguros e pelo qual lhe manifestou sempre a sua 
gratidão. 

Tinha feito, antecipadamente, um estágio de telefonista na 
Companhia dos Telefones pelo que, na hora própria, estava preparada para 
desempenhar a sua função. Porém e, logo desde os primeiros tempos, ainda 
em adaptação, referia o quanto era constrangedor para qualquer telefonista 
trabalhar num local de passagem e sempre acompanhada do ruído 
constante das máquinas de escrever da Secção, que eram múltiplas.  

Todas as pessoas que privavam com ela acompanhavam os seus 
desabafos. Eu própria, vivi-os bem de perto e, sem que nada pudesse fazer 
para remediar… oferecia-lhe, então, a minha companhia e o meu ouvir 
solidário! 
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“Recordo-me muito bem da Aida lamentar com frequência, quando 
chegava à Liga, a falta de condições de trabalho que havia na Europêa de Seguros 
o que a impedia de executar bem a sua tarefa.” 

Mercedes Martins  
Ex-Professora da Escola Castilho 

“Os locais de trabalho para os telefonistas eram, habitualmente, muito 
precários, rodeados de barulho e sem qualquer privacidade. Trabalhava-se em 

muito más condições.”  
Maria Amália Meira 

Ex-Aluna da Escola Castilho e 
Ex-Telefonista do Banco Inglês 

E, na sequência de várias reclamações pontuais, em Novembro de 
1970, Aida dirige à Administração da Companhia de Seguros uma carta em 
que solicita, cite-se: “uma possível solução, na tentativa de melhoria do 
ambiente que me rodeia, por forma a não se prejudicar a boa audição na 
comunicação telefónica e eu possa cumprir com eficiência o meu trabalho.” 

A questão não se resolve e acaba por ser convidada a sair da 
Companhia, recebendo uma pequena indemnização, no valor de 22.699$70, 
em função dos três anos e meio de trabalho. 

Estas duas fotos, tiradas em 
1967, ilustram o Cartão de 
Identidade de Sócia do Sindicato 
Nacional dos Profissionais de 
Seguros do Distrito de Lisboa: a 
primeira, na qualidade de 
Telefonista Eventual em que 
exibe, com o cabelo comprido, 
mas apanhado, o par de brincos 
herdados de sua Avó materna; a 
segunda, já Telefonista do 
Quadro, cabelo bem comprido, 
mas solto. 

Passou, então, a ocupar o tempo livre no estudo, em casa ou na Liga, 
com vista à conclusão do Curso Complementar dos Liceus, enquanto eu me 
dividia pela Faculdade de Letras e pela Escola onde começara já a leccionar, 
após a conclusão do Bacharelato. 
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Diga-se, contudo, que Aida Coelho, desde que saiu da Escola Castilho, 
não viveu, propriamente, num mar de rosas, uma vez que entre os anos de 
1968 e 1969 (não sei precisar os meses) e, mais tarde, da Primavera de 1972 
ao Natal de 1975, enfrentou outros combates, a nível familiar.  

Por imperativos vários, nesses períodos, viveu em quartos alugados 
e, em Outubro de 1974, por precisar de um espaço mais amplo para 
trabalhar arduamente na sua profissão e onde eu pudesse entrar livremente 
para com ela colaborar, alugou uma casa que, aliás, manteve praticamente 
até ao virar do século, ainda que tivesse voltado a residir na minha, desde o 
início de 1976. 
 
 

Ora, exactamente em Fevereiro de 1971, preparava-se na Faculdade 
de Letras um passeio de estudo a Trás-os-Montes, integrado na disciplina de 
Linguística Românica que fazia parte dos meus currículos, orientada pelo 
Professor Doutor Luís Filipe Lindley Cintra.  

Estando a Aida desocupada, perguntei ao Professor se a minha 
amiga, como futura candidata ao Curso de Filologia Românica, poderia 
também integrar-se no grupo. 7 

Perante a sua resposta pronta e afirmativa, partimos todos da 
Estação de Santa Apolónia no dia aprazado, num comboio que nos levaria 
ao nosso destino. Naquele sabor da novidade, deixávamo-nos invadir pela 
euforia própria da juventude, pelo ambiente de total descontracção, pelo 
sentido de humor do nosso Professor… pelas suas picardias políticas contra 
o regime!… Sentíamo-nos em liberdade e desfrutávamos plenamente de 
uma alegria sã!  

Há duas fotos que demonstram essa magia: os primeiros contactos 
directos com a neve ou o simples prazer de enfiar os pés nas águas serenas 
de um rio! Afastadas dos problemas do quotidiano e, em total sintonia com 
a natureza rude, por entre montanhas e vales profundos, ou atraídas pelo 
cheiro intenso a enxofre das águas termais de Chaves, de origem vulcânica, 
respirávamos paz interior. De permeio com todas estas sensações, decorria 
calmamente o itinerário linguístico orientado pelo nosso Professor, a par de 
diversas visitas guiadas incluídas no programa e, desta forma se acabou uma 
quinzena maravilhosa que, quantas vezes, recordámos! 

 

 
7 A carreira que veio a abraçar no ensino, já não lhe deu espaço para a frequência da  
  Faculdade de Letras. 
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Sentadas na neve e a felicidade no rosto, da esquerda para a direita,  
Dalila, Aida e mais duas alunas do Curso; na outra, com os pés na água, 

 nas margens do Rio Corgo, em Vila Real, Aida, Dalila e o  
Professor Cintra. Este, de calças arregaçadas e olhando o céu,  

parecia perscrutar, por entre o silêncio envolvente,  
a melodia dos passarinhos e as essências florais.  

Cada um de nós tinha na mão um ramo de arbusto. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Outro bloco de 7 imagens deixa perceber este 
contacto íntimo com a natureza profunda e 

imponente, onde se vêem as casas típicas, as 
capas de burel que vestimos e os burros que 

montámos. Também a vista que se desfrutava 
da Pousada e o autocarro que levaria o grupo 
até ao Porto para, na estação de Campanhã, 
apanharmos o comboio de regresso a Lisboa. 
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Porém… em foco e, sobre a mesa, mantinha-se o seu desemprego. 
Então, por sugestão minha, que me tinha lançado no ensino público 

nesse mesmo ano de 1970-71, Aida Coelho candidatou-se, no momento 
adequado, ao Concurso para Professora de Educação Musical no Ministério 
da Educação, nem dois meses passados sobre este passeio linguístico a Trás- 
-os-Montes, tendo ficado de imediato classificada para exercer no ano 
lectivo seguinte.  

Estava iniciado o processo. Leiam-se mais duas passagens da 
homenagem que lhe prestei na Missa de Corpo Presente: 

 
“Enveredámos pelo Ensino e entregámo-nos à nossa profissão com alma, 

com toda a força da nossa juventude, como se de um verdadeiro sacerdócio se 
tratasse e assim foi toda a vida lectiva. Ajudei-te, amparei-te, inseri-te naquele 
mundo desconhecido das Escolas, do Corpo Docente, das Reuniões, dos Cursos de 
Formação… venceste, passo a passo, os teus receios e impuseste-te naturalmente 
por uma postura digna, por um conhecimento e pedagogia exemplares que te 
conferiram autoridade e a responsabilidade acrescida de cargos.” (…) 

“De ti recebi um despertar para a vida, um despertar diferente daquele 
que seria suposto eu abraçar, se não nos tivéssemos cruzado nesta passagem 
terrena da existência. Fizeste desabrochar a minha personalidade, preparando-me 

para a análise do pormenor, para a observação do mundo a partir do teu olhar 
intenso, a partir dessa visão profunda que sempre te caracterizou e que me 
ajudou a responder, cada dia com maior precisão às tuas perguntas, que visavam 
uma superação daquilo que a vista física não alcançava.” 

 
Neste intercâmbio, prevalecia a força indestrutível da amizade que 

encontrava eco em vários autores. Saint-Exupéry era o nosso ídolo porque 
ele exprimia, com a beleza da simplicidade, uma mão cheia de frases com 
que nos identificávamos plenamente: “Se queres um amigo, cativa-me!” 

E, para nós, o encantamento pela língua francesa era tal, que nos 
tocava mais intensamente o coração quando líamos todas aquelas 
sequências em francês, qual delas a mais profunda?! 

“Si tu veux un ami, apprivoise-moi, dit le renard !” 

Olhando para trás, o que me cativava na Aida era a sua fragilidade 
que despertava em mim sentimentos solidários; o seu aparente fracasso 
face ao inexequível que gerava criatividade; o seu medo que descobria em 
mim uma força desconhecida; a sua inquietação que me questionava a todo 
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o momento; a sua determinação que me fazia crescer; o seu rigor que me 
formava; a magia da sua poesia e canções que me fascinava; a sua energia 
que me inundava; a sua cegueira física que me ensinava a ver mais longe …  

“Foi o tempo que perdeste com a tua rosa que fez a tua rosa tão 
importante.” 

De facto, o tempo escoou-se, subtil, num intenso friso cronológico, 
assinalado por marcos notáveis, que raiaram de luz longos cinquenta e dois 
anos, ficando-nos a alegria de nunca termos deixado afundar a barca! Se não 
tivemos tempo para fazer tudo quanto teríamos desejado, pelo menos a 
nossa jornada foi vivificada pela certeza de que “Só se vê bem com o 
coração” (porque) “o essencial é invisível aos olhos”. 

E, na poderosa interacção gerada nas cumplicidades do dia-a-dia, 
fomos gastando, transformando, polindo, lapidando as arestas das nossas 
personalidades, num processo alquímico de transformação interior, 
porque… 

"Somos responsáveis por aqueles que cativamos"! 

Tudo isto e muito mais, no seu todo, deu condição, estrutura, vigor e 
alimento à resistência física ou psicológica que acompanhou esta partilha no 
palco da vida, em que, também e, quantas vezes, “as palavras foram fonte 
de mal-entendidos”.      

  

 
                                  

                                      

 

 

 
 

  

             Encerram este capítulo, dois blocos de fotos tiradas conjuntamente, 
            com 46 anos de diferença, respectivamente em 1969 e em 2015: 

                    Aida 32 e 78 anos; Dalila, 23 e 69 anos.  
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“O começo é a parte mais difícil do trabalho.” 

                                                                                  PLATÃO (séc. V a.C.)                       

 
 

 

De mansinho… entremos no trilho que Aida Bruno Coelho calcorreou 
nos anos setenta, a rampa que, afinal, a levaria ao topo! 

Tal como foi referido na Nota Prévia, teve uma vida preenchida, 
construída passo a passo, mercê de um esforço pessoal e obstinado, de 
muito brio e esmero, de uma grande lucidez e humildade, tudo alicerçado 
no trabalho e na criatividade que pôs a render no exercício da sua profissão, 
como Professora de Educação Musical no Ensino Preparatório.  

Dado que nada na vida se conquista num ápice, também este 
desempenho, esta postura, alguma técnica… se foram apossando dela 
própria, paulatinamente, ganhando tempo e estatuto, conferindo-lhe 
autoridade e mestria. 

Quando se estreou no ensino oficial já havia professores deficientes 
visuais no Ensino Secundário, mas no Preparatório era a primeira. Os receios 
avolumavam-se na sua mente, temendo não conseguir afirmar-se perante 
uma multidão de docentes que, supostamente a olhariam de revés, 
interrogando-se em silêncio ou trocando opiniões com os demais, sobre as 
capacidades que uma pessoa cega teria para enfrentar uma turma e outra e 
mais outra… 
 Dos muitos obstáculos a vencer, um dos primeiros era o da 
deslocação, que passava pelo reconhecimento do espaço inerente a cada 
Escola onde ficava colocada, como também, refira-se a propósito, a qualquer 
outro local de recurso frequente; o mesmo tinha sido em relação à 
localização física da Companhia de Seguros Europêa, situada numa artéria 
da Baixa Lisboeta.  

Procedia-se então à análise minuciosa dos percursos: determinados 
obstáculos a vencer, como postes, paragens, tabiques de obras, prolonga-
mentos de lojas de fruta com caixotes no exterior, esplanadas, uma esquina 
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aqui, um desnível ali, etc, etc, etc… Transportes que serviam a área, onde 
entrar e sair…  

Enfim, só quem precisa, dimensiona esta necessidade!!  
A entrada em cada Escola era tanto mais complicada quanto mais 

largo era o portão porque as referências se diluíam. No interior da Escola, 
atravessar o pátio por entre a barulheira da criançada era obra para uma 
pessoa que, sendo cega, se orientava pelo ouvido!! Depois, se havia um 
edifício, tornava-se fácil descobrir-lhe a geometria, por entre corredores; se 
a escola era em pavilhões, pior um pouco… Até chegar à Sala de Aula, 
dependia das instalações e, se era a única sala para todas as turmas, 
excelente! Se era necessário mudar hora a hora de sala, cresciam as 
dificuldades para enfrentar cada dia...! 
 Logo nas primeiras abordagens, as crianças, mais simples e mais 
genuínas do que os adultos, tornavam-se os grandes aliados de um professor 
deficiente. Estavam sempre prontas, em magote, para serem úteis. Aida 
tinha esse dom de atrair a miudagem, que acolhia com afecto, o que, 
contudo, não lhe dispensava uma análise prévia do espaço.  

Não era fácil harmonizarmos os horários, mas eu arranjava sempre 
alguma maneira de fazermos antecipadamente um estudo meticuloso para 
lhe eliminar ao máximo as surpresas, ainda que cada dia pudesse acarretar 
imprevistos… 

Finalmente, após cinco anos lectivos da sua actividade no ensino 
público, eu fui colocada a estagiar na mesma escola onde a minha amiga se 
tinha efectivado, tendo lá continuado mais três anos como Orientadora de 
Estágio Clássico, na área do Francês e, entretanto, graças à Lei dos 
Concursos, também passei a pertencer ao Quadro dessa Escola. Íamos e 
vínhamos juntas no mesmo autocarro, porque pedíamos que nos fossem 
atribuídos horários coincidentes, no turno da manhã.  

A partir de 1980-81, já conduzindo o meu carro, a vida tornara-se 
mais fácil. 

Outra necessidade imperiosa que se ia conciliando com as etapas de 
locomoção, seria conhecer o programa da disciplina a leccionar, primeira 
preocupação de qualquer professor. Só desse modo ele poderia idealizar um 
plano global de aulas para o seu ano lectivo, pois ignorá-lo, poderia 
significar, à partida, trabalhar sem objectivos. Também para que Aida Coelho 
se sentisse preparada para planificar, definir objectivos mínimos e discutir 
em reuniões aqueles pontos controversos que sempre surgem, impunha-se- 
-lhe uma análise circunstanciada do programa. 
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Eram estas as nossas reflexões e, para tal, recorremos ao exemplar 
dos Programas que eu adquirira no ano transacto na Imprensa Nacional e 
pusemo-nos a decifrá-lo, em tudo o que dizia respeito à disciplina de 
Educação Musical.  

Como sempre, a Aida pedia-me que gravasse, em vez de 
simplesmente ler. Mãos à obra: gravador, cassette, algum silêncio e… voz 
algo timbrada! Deste modo, ela poderia aceder, sempre que sentisse 
necessidade, a um fragmento ou à sua globalidade, dispensando-me de nova 
consulta.  

Assim foi toda a vida. Entre as gravações que realizei na Liga de Cegos 
“João de Deus” para uma Biblioteca sonora, outras, quase sempre urgentes, 
para as diversas necessidades dos estudantes e as que fiz especificamente 
para a Aida, poderei contabilizar um registo provável de centenas de 
cassettes que, no seu todo, me fizeram ganhar uma certa dinâmica de voz, 
de interpretação e de conhecimento.  

O que damos, recebemos em dobro!! 
Retomando a Educação Musical, o passo seguinte seria que ela 

tivesse uma visão global e particular do livro adoptado para estar apta a 
responder às questões que as crianças colocam, porque naturalmente o 
folheiam, ajudá-las a conhecer o seu material de trabalho e, também através 
dele, competia-lhe orientar o ensino/aprendizagem. Preparávamo-nos para 
o transcrever em Braille, eu ditando, ela escrevendo.  

Indagou na Escola e soube que na sua disciplina não havia livro.  
Essa situação manteve-se, aliás, até serem implementadas as 

reivindicações nascidas no movimento revolucionário do 25 de Abril, altura 
em que as disciplinas artísticas ganharam uma nova força, um novo 
reconhecimento, passando então a Educação Musical de uma para duas 
horas semanais nos currículos e, consequentemente, nasceu aí também a 
corrida aos manuais escolares.  

Que maravilha! De 22 turmas semanais (horário completo) passou a 
ter apenas 11!! Porém, e dando tempo ao tempo… quando se faz carreira no 
ensino, a antiguidade passa a dar redução de 2 horas; muitos anos somados, 
a redução aumenta um pouco; os cargos de Delegada de disciplina (em 
funções) também reduziam três horas, o que significa que, compatível com 
a idade e com os cargos, iam-se tendo menos turmas. 

Encerrado este parêntesis, repomos Aida no palco das operações. Na 
falta de livro didáctico, só tinha um modelo: a sua própria experiência como 
professora de Solfejo de crianças cegas que, além do mais, continuavam a 
aprofundar a Música pelo domínio de um instrumento.  
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Então, deu o melhor de si própria, a partir da sua intuição e 
coadjuvada pelo Programa. Procurou alternativas em Métodos para o ensino 
de Canções infantis e ia trocando opiniões com uma ex-colega da Escola 
Castilho, cujo testemunho se inclui: 

 
“No princípio dos anos 70, quando ambas já tínhamos deixado a escola 

há muito, tivemos uma actividade semelhante, que foi o ensino de música a 
crianças normovisuais: eu dava Iniciação Musical num colégio a crianças da 
instrução primária e a Aida E. Musical numa escola oficial a alunos do Ciclo 
Preparatório. Ajudámo-nos imenso, não só na troca de ideias, mas também na 
troca de material didáctico, como exercícios e canções, tanto para acompanhar 
as aulas como para festas de Natal e fim de ano lectivo. Quanto à troca de ideias, 
não posso deixar de salientar que ela muitas vezes me alertava para pormenores 
importantes em que nunca tinha pensado e que tinham toda a oportunidade e 
razão de ser. A Aida continuou com a sua actividade de professora de Educação 
Musical até praticamente ao fim da vida, enquanto eu me empreguei na 
Biblioteca Nacional.” 

Hermínia Robalo 

 
Neste partilhar da minha curta leccionação, sugeri-lhe que instituísse 

a prática do Caderno Diário na sua disciplina e que estimulasse os alunos a 
uma boa apresentação do mesmo, diversificando cores e usando 
sublinhados: abertura da lição, data, algumas notas, sumário. Seria uma 
forma de mostrar o seu trabalho, eventualmente a outros professores das 
turmas, “curiosos”, assim como aos Pais e/ou Encarregados de Educação 
atentos à formação dos educandos. Prevenia os alunos de que recolheria 
dois ou três cadernos por aula, dando a volta a todos, onde então se 
apercebia da sensibilidade de cada um e verificava os conteúdos inscritos, 
passando a ser considerado um elemento de avaliação. Repetia essa 
estratégia em cada período.  

Vencidos os primeiros anos, ia crescendo também a sua exigência: 
queria cada Caderno Diário dividido em vários sectores: folhas pautadas 
para os Sumários e notas; folhas de desenho para a realização de Gráficos e 
de Ritmos; folhas de música para a aprendizagem e experiências em matéria 
de Solfejo e da Escrita Musical; um separador para arquivar as Canções que 
distribuía; outro, específico para as melodias para Flauta de Bisel; outro 
ainda para Fichas de Trabalho e Testes. Era ela mesma que oferecia os 
diferentes separadores em cartolina e devidamente ilustrados com o fim a 
que se destinavam. 
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Uma técnica que utilizava sempre era a de transcrever para Braille, 
na própria ficha que cada aluno preenchia na primeira aula, todos os 
elementos que ela continha. Assim, obrigatoriamente, logo na segunda aula, 
fazia a chamada e passava a localizar o João, o Pedro, a Maria, o David… e, 
no decurso do ano, mudava-lhes os lugares, em função de quaisquer sinais 
de indisciplina. 

Também na aula de Apresentação, antes mesmo de distribuir as 
fichas aos alunos, explicava-lhes que iam ter uma professora cega, mas que 
esse facto em nada prejudicaria as suas aprendizagens e que iriam ser 
amigos todo o ano, tal como dizia a Canção que elaborou em Novembro de 
1974 e que passou a integrar na primeira aula. Dava-a em policopiado para 
continuar a ser trabalhada nas aulas seguintes. 

Na verdade, aquelas duas estratégias, Caderno e Caderneta em 
Braille definiam perante os alunos, no imediato, a sua personalidade, rigor e 
ordem, que nem sempre descobriam nos outros professores, o que lhes 
tirava a força para as maroteiras.  

Circulava também, prudentemente, por entre as filas, mau grado as 
pastas e, mais tarde, as mochilas espalhadas pelo chão. Quando descobria 
trapaças, falava a sós com o aluno no final da aula, tentando repor o 
equilíbrio e, sempre que entendia necessário, pedia o caderno aos meninos 
mais indisciplinados. Na avaliação que fazia, incluía um comentário dirigido 
ao Encarregado de Educação, a quem chamava, por vezes, à Escola.  

É óbvio que o nosso trabalho decuplicava no início de cada ano 
lectivo, prolongando-se noite dentro, pela reescrita em Braille da Caderneta 
de cada turma, mas eu assumira-me gostosamente como sua Secretária, 
antevendo o efeito surpresa que causaria nos alunos uma professora cega 
chamando, na aula seguinte, cada criança pelo seu nome próprio. Acabada 
a aula, após o Sumário, todos se acercavam da professora e, um a um, 
queriam ver a sua própria ficha, que ela mostrava com prazer, deixando-os 
tocar delicadamente no relevo. Explicava-lhes em duas ou três frases o que 
era o Braille, como sistema táctil. Também lhes mostrava o Relógio e como 
via as horas. Assim se gerava, desde os primeiros contactos, uma amizade e 
partilha que se prolongavam por todo o ano lectivo. 

A tal verificação semanal dos Cadernos era mais uma tarefa que se 
impunha, mas que muito contribuía para que a professora, pela sua 
exigência, fosse respeitada pelos alunos. Não podíamos descurar.  

Eu dava-lhe uma impressão geral de cada caderno, lia-lhe a 
sequência e, nesta interacção, integrava as correcções e a informação escrita 
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que ela me ditava. Por fim, a Aida rubricava-o, recorrendo a um carimbo que 
mandara fazer com a sua rubrica para agilizar todo o processo burocrático. 
Em simultâneo, ia apontando em Braille os diferentes elementos, aos quais 
anexava, no decurso do ano, as outras avaliações. 

Curiosamente, por este conhecimento individualizado que ia 
adquirindo, tinha sempre uma opinião bastante fundamentada a quando 
das reuniões de final de período, o que provocava certa estupefacção por 
entre os colegas. 

Não fazia milagres, claro! Em todas as turmas, qualquer professor o 
sabe, havia sempre um inadaptado que nada fazia, que nada cumpria e que 
prejudicava o ritmo de trabalho. Sentava-o na sua secretária, para o ter mais 
perto. Umas vezes resultava; outras, nem por isso. Às vezes enviava o aluno 
ao Conselho Directivo para que assim todos entendessem que havia 
instâncias superiores.  

Uma estratégia que usava constantemente e que complementava o 
que acaba de ser referido era o recurso a Fichas de Trabalho, Mini Testes e 
Testes porque defendia a avaliação contínua dos alunos, sobretudo como 
disciplina de trabalho, uma regra que, mais do que avaliar, contribuía para 
ajustar e aferir a aprendizagem, além de deixar os alunos atentos e 
expectantes.  

Concebia cada ficha com inegável empenhamento, dando-lhe 
contornos lúdicos e pedindo-me desenhos adequados e/ou colagens para 
quebrar a rigidez. Recorria também à escolha múltipla, às palavras cruzadas, 
baterias de palavras, Verdadeiro/Falso. Recordo fichas de diagnóstico 
transformadas em Totobolas musicais, o Toto-Música, com o conhecido 1X2.  

Em todas elas, e ao longo de cada ano, privilegiava as componentes 
básicas da Educação Musical: a Educação Auditiva, com excertos musicais 
que tocava no momento ou levava gravados; a Educação Rítmica, quer com 
batimentos corporais em diferentes níveis e/ou instrumentais, quer em 
gráficos; a Escrita Musical, exigindo rigoroso desenho das notas, nas linhas e 
nos espaços; a Composição; a Improvisação Rítmica e Melódica…  

Em cada aula, recolhia sistematicamente uma folha de caderno de 
dois ou três alunos, onde fora realizada uma qualquer actividade de cópia 
ou ditado, rítmico e/ou melódico. 

Para os Testes propriamente ditos, que ela conduzia ponto por 
ponto, inquiria na Sala dos Professores se algum colega tinha um furo e se 
se disponibilizaria a estar presente na sua aula, para evitar a tentação da 
cópia, pedindo-lhe que estivesse apenas atento e que em nada interviesse. 



 
 

75 
 

Se algo notasse, que lhe comunicasse. Foi assim que muitos professores 
acompanharam a sua dinâmica de aula e a forma como a orientava.  

Relativamente à correcção destas baterias de testes e, após me 
transmitir a grelha de avaliação que tinha criado, o processo era similar ao 
que anteriormente ficou registado para os cadernos. 

Na preparação das aulas também se ia tornando, ano após ano, mais 
exigente consigo própria, pelo recurso a material didáctico vivo que lhe 
servisse de suporte para trabalhar todas as rubricas programáticas e, através 
do qual, procurava suprir a sua impossibilidade de escrever no quadro: 
foram nascendo assim múltiplas etiquetas e grande variedade de cartazes 
(legendados em Braille) com determinados registos, como esquemas, 
diagramas, gráficos, leituras musicais e ritmos, símbolos instrumentais… 
que, no momento adequado da aula, afixava no quadro com bostik.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Seguem-se alguns exemplos desses cartões, poucos, agora fotografados e aqui 
dispostos, aleatoriamente, com as figuras musicais e pausas, cartazes, tiras de 
ritmo, símbolos instrumentais… a famosa escala, em degraus, na forma 
ascendente e descendente, com o registo do nome das notas e dos seus graus. 



 
 

76 
 

 
 

          

           

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Exemplifica-se ainda com um Teste diagnóstico, o Toto-Música: 
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As salas de aula, específicas para a disciplina, dispunham, naqueles 
tempos, de um quadro pautado com as cinco linhas traçadas em baixo relevo 
e a professora Aida usava esse facto em seu benefício, porque isso lhe 
permitia identificar a pauta musical e nela trabalhar. Faltavam, porém, as 
diferentes Figuras musicais, a Clave de Sol, as Pausas, enfim toda a 
linguagem musical que, qualquer professor, pegando num giz, traça no 
quadro. 

Na qualidade de sua Secretária, como dizíamos em gracejo, eu 
procurava interpretar e executar na perfeição os seus pedidos. O mais difícil 
era a concepção destas figuras para aderirem ao quadro da aula. 
Experimentámos cartolina, cartão prensado e acetato duro. Este, pela 
facilidade de corte era o mais acessível, mas tinha de ser pintado para 
eliminar a transparência do material e depois aplicar um fio finíssimo de 
bostik para se afixar no quadro. Assim nasceu a Clave de Sol e um conjunto 
de semibreves, mínimas, semínimas, colcheias… com a medida exacta, para 
serem aplicadas nas linhas e nos espaços de cada pauta. 

Posteriormente, na década de oitenta, num contexto que será 
abordado mais adiante, nasceram os quadros magnéticos e baterias de 
figuras magnetizadas que agilizavam todo o processo de manipulação no 
ensino/aprendizagem da Educação Musical. 

Em síntese e, como Aida dizia com uma certa vaidade, eu fora a sua 
primeira aluna, uma aluna modelo. Aprendi ao pormenor, consultei livros 
por sua sugestão, executei tudo e sempre, com o rigor e com a estética 
possível, como professora que também era, para que todos esses materiais 
estimulassem a atenção das crianças e facilitassem a sua aprendizagem. 

 

Na dinâmica do processo educativo, as escolas encaminhavam os 
professores para diferentes formações de tempo prolongado, ligadas à 
disciplina que leccionavam, mas a expensas suas, devendo ser seleccionado 
um professor por grupo e era Aida Coelho que, no seu, se oferecia sempre 
para participar, independentemente da Escola em que estivesse colocada, 
na busca de uma renovação e de um confronto com novas aprendizagens.  

Foi assim que teve acesso a vários Cursos, todos com entrega de 
Diploma, a saber: Curso de Verão de Educação e Didáctica Musical (Método 
Edgar Willems) na Fundação Calouste Gulbenkian durante todo o mês de 
Julho de 1973; Curso de Introdução à Musicoterapia, regido pelo Professor 
Doutor Rolando Benezon e pelo Maestro António Yepes na Fundação 
Calouste Gulbenkian, em Março de 1974, por um período de quinze dias, 
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com dispensa lectiva; Curso Intensivo de Educação Musical Básica, nas 
mesmas condições do curso anterior, regido pela Professora Maria Teresa 
Macedo no Conservatório Regional do Algarve, Faro, em Abril de 1974 e II 
Curso Intensivo sobre a Moderna Pedagogia da Educação Musical, regido 
pelo Mestre Jos Wuytack, no Conservatório de Música do Porto, durante 
todo o mês de Setembro de 1974. 

Constam do seu currículo muitas outras formações de menor 
duração a que aludiremos numa Cronologia final. 

 
 
 
 

Concorreu, pela primeira vez, como professora provisória, no ano 
lectivo de 1971-72 e foi colocada na Secção Feminina da Escola Preparatória 
Marquesa de Alorna; seguindo as regras dos Concursos, no ano lectivo 
seguinte leccionou na Escola Preparatória Francisco Arruda; em 1973-74, no 
Liceu Passos Manuel, na qualidade de Professora Extraordinária de Canto 
Coral; em 1974-75, realizou o estágio profissional na Escola Luís António 
Verney, que lhe abriria o caminho para a efectivação; no ano seguinte, já 
como Professora Profissionalizada, fica colocada na Escola Preparatória 
Fernando Pessoa, preenchendo o seu horário com aulas na Sede e numa 
Secção, a dez minutos de distância.  

No ano imediato, tornou-se Professora do Quadro de Nomeação 
Definitiva da Escola Preparatória de Damião de Góis, funções que 
desempenhou, desde 1976-77 até 2001. 

Recordo histórias e pormenores que me contava em relação a cada 
uma destas escolas: na primeira, encontrou em cada turma alunas muito 
simpáticas com quem fez algumas amizades.  

Como professora provisória que era, não ganhava nos três meses de 
férias; porém, havendo na Escola Francisco Arruda ensino integrado onde se 
enquadravam crianças deficientes visuais, Aida Coelho, na tentativa de 
melhorar a sua situação financeira, sugeriu ao Director Calvete de 
Magalhães a possibilidade de ocupar o seu período de férias escrevendo 
livros didácticos em Braille que ampliariam, neste sistema de escrita, a 
Biblioteca da Escola. Proposta aceite, nasceram assim duas colectâneas de 
Contos, complementares das aulas de Português, que gostosamente lhe 
ditei e que lhe garantiram o vencimento naquele período.  

Recordo ainda um episódio bastante castiço deste senhor que, aliás, 
como era típico do antigo regime, dirigia a escola com mão de ferro: num 
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qualquer dia da semana, em que a Professora Aida acabara de dar aula numa 
Sala específica para a Educação Musical e, por isso, devidamente equipada, 
competia-lhe, na hora seguinte, ir com outra turma para um sótão, sem as 
condições mínimas para leccionação. Sabendo ela que o Professor que iria 
ocupar a Sala anterior estava a faltar, pediu a um contínuo que informasse 
os seus alunos que daria aula nessa sala. No dia seguinte, e por esse facto, 
recebeu uma repreensão escrita do Director, em ordem de serviço, nos 
seguintes termos: “quem a autorizou a desautorizar as minhas ordens?!...” 

Ainda nessa escola e, segundo consta no seu Curriculum Vitae, 
apresentou no final do ano lectivo os seus alunos em palco, segundo 
instruções do Dr. Calvet de Magalhães e do metodólogo Santana de Brito, 
com três números cantados e dançados. 

Infelizmente, no Verão quente de 1974, após a revolução de Abril, 
estando nós as duas de férias em Paris, comunicou-nos o meu Pai, num 
telefonema, que Calvete de Magalhães se havia suicidado num laboratório 
da própria escola, abrindo as torneiras do gaz. 

Esse ano lectivo, 73-74, decorrera no Liceu Passos Manuel com um 
grupo de alunos mais velhos, alguns deles mesmo casados. O final do ano 
dedicou-o ao ensino de canções de protesto, adequadas ao momento 
político. Adquiriu-as nas lojas da especialidade, nas Escadinhas do Lavra e, 
de acordo com o habitual, ditei-lhas para Braille. Diga-se, porém, que na 
semana de 25 de Abril desse ano, Aida Coelho se encontrava em Faro, como 
se lê acima, a frequentar um Curso de Didáctica específica no Conservatório 
Regional do Algarve. Telefonei-lhe a avisá-la da revolução.  

Quanto ao seu ano de estágio, ele foi cuidadosamente programado, 
tendo-se em devida conta aquele desgaste psicológico que, por hábito, 
acompanhava a vida pessoal, familiar, social e escolar de um estagiário.  

Isto significa que, precisando as duas dessa experiência, com vista à 
nossa profissionalização e à consequente progressão na carreira, estávamos 
preparadas para concorrermos ambas em 1974-75, cada uma no seu grupo, 
não fora o conselho de colegas amigas que, na hora própria, nos dissuadiram 
de darmos juntas esse passo, tão importante e tão complexo na vida de um 
professor.  Recordo ainda as palavras da Luísa Laborde que concluíra no ano 
anterior essa meta: “Uma de vós tem de estar de fora para acompanhar 
psicologicamente a outra!” 

Em absoluto consenso e, também porque havia vagas no Grupo de 
Educação Musical, o que não era garantido no meu Segundo Grupo, foi a 
Aida que concorreu, tendo ficado colocada na Escola Preparatória Luís 
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António Verney, cujas actividades lectivas, propriamente ditas, apenas 
começaram no mês de Novembro, por razões internas da Escola. 

De entre os professores cegos, tornou-se a primeira pessoa a estagiar 
no Ensino Oficial e nele iniciar carreira. 

O seu estágio decorreu com aparente normalidade: uma orientadora 
e três formandos, tendo sido atribuído a todos, paradoxalmente, a mesma 
avaliação de 15,6!!  

Cumpriu todas as metas, quer a nível da didáctica específica, quer a 
nível pedagógico. Por um lado, as aulas, as reuniões e os seminários de 
didáctica, aos quais se dedicava intensamente, precisando conciliar diversa 
bibliografia; por outro, intervenção activa na elaboração de um trabalho 
conjunto de todos os formandos da Escola, dos diferentes grupos de estágio. 
As aulas assistidas eram constantes e, contrariamente ao que se poderia 
supor, Aida até ficava satisfeita porque a presença de professores estranhos, 
inibia, de algum modo, quaisquer rasgos de indisciplina por parte dos alunos.  

Pela primeira vez, no seu curto percurso como professora do ensino 
público, foi adoptado um livro na escola, talvez por se tratar de um ano de 
estágio, pelo que nos dedicámos com afã, mas apenas para uso pessoal,  à 
escrita dos dois volumes, respectivamente 1º e 2º anos do Preparatório, 
hoje 5º e 6º do Ensino Básico. A Aida escrevia Braille com uma rapidez 
incrível, além do mais seleccionava apenas os conteúdos que lhe 
interessavam e assim, tudo redundava numa economia de tempo. As 
sugestões metodológicas do Livro do Professor foram gravadas em cassette. 

Preparava criteriosamente as aulas, também com base nas orienta- 
ções do estágio e recorria ao seu stock de materiais, que expunha no quadro, 
na hora própria. A sua criatividade ia-se manifestando, pois ela própria 
compunha pequenas canções didácticas, música e letra, adequadas às 
necessidades lectivas ou até mesmo para criar laços afectivos com os alunos. 
Refira-se “Vamos ser amigos”, expressamente feita para o primeiro 
encontro; “Vamos, Rapazes!”, de carácter didáctico para ensinar a “tercina”; 
“Sorrir, amar!”, igualmente de carácter didáctico para conhecimento do 
compasso 3/8 e para ser tocada pelos alunos em Flauta.  

Na época, o Francês era a Língua Estrangeira praticada neste nível de 
ensino e a professora Aida tinha por hábito ensinar canções nessa língua, 
por ela seleccionadas, de acordo com os seus objectivos didácticos. Em 
inglês, usava os Espirituais Negros. Também recorria a cânones em latim e 
até existem gravações suas a preparar essas aulas. 

Por ser oportuno, ficam aqui registadas as referidas canções inéditas, 
escritas no computador – Programa Finale e com registo áudio: 
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Decorridos tantos anos, conservo ainda uma memória bastante 
razoável destas dinâmicas, obviamente difusa no pormenor. Porém, na 
necessária consulta aos famosos dossiers de estágio, tudo revivi, valorizei a 
qualidade e recolhi elementos. Eram dactilografados por ela e as músicas 
escritas por mim, a seu pedido. Uma preciosidade, um autêntico manual de 
trabalho! 

Recordo dois episódios passados nesse ano: um, directamente ligado 
ao seu desempenho; outro, dissociado do estágio e de conteúdo nacional. 

Num dos muitos dias de seminário de didáctica, a professora Aida 
terá chegado um pouco atrasada e, ao aproximar-se da porta da sala, ouviu 
o lamento da orientadora para com os colegas, relativamente à forma como 
poderia uma professora cega dar cumprimento à rubrica de Expressão 
Corporal, inserida no programa.  

A formação que Aida Coelho recebera na Escola Castilho com o 
ensaio de danças, bailados e outras actuações coreografadas, conferira-lhe 
a necessária intuição e criatividade para gerir estes momentos, sem declinar. 
Assim, para a sua aula do dia seguinte, a 5 de Maio, seleccionou um 
fragmento do poema espanhol de Frederico García Lorca, La Tarara (Canções 
populares infantis) que ela própria tinha em arquivo e, a partir dele, 
preparou uma aula completa, distribuindo um policopiado com o pequeno 
texto. Privilegiou a pronúncia, trabalhou o ritmo para facilitar a 
memorização, ensinou a melodia e a canção. Ensaiou uma pequena 
coreografia, acompanhada de batimentos corporais e distribuiu os alunos 
por dois grupos, tendo previamente ajustado algumas carteiras para ganhar 
espaço de actuação. No fim do ensaio, fazendo fé no bom desempenho dos 
alunos, acompanhou-os na guitarra e, simultaneamente na gaita de beiços, 
segura por um apetrecho que lhe deixava as mãos livres. 

“La Tarara, sí; / la tarara, no; 
  la Tarara, niña, / que la he visto yo. 
  Lleva la Tarara / un vestido verde 
  lleno de volantes / y de cascabeles. 
  La Tarara, sí; / la tarara, no; 
  la Tarara, niña, / que la he visto yo.” (extraído do Dossier de Estágio) 

 Hoje, oiço frequentemente na Antena 2 “La Tarara” e é com muita 
emoção e saudade que recordo esta passagem da sua vida que ela relatava 
com empolgamento. 
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O segundo episódio, tem que ver com a situação política que se vivia 
no país, no pós-25 de Abril. Refiro-me ao dia 11 de Março, uma Terça-Feira, 
quando o Quartel do Ralis, visível da minha escola, foi atacado com rajadas 
de metralhadora. Por prudência, a escola foi fechada e eu, sem saber que 
dimensão este golpe viria a ter, tentei apanhar um táxi e dirigi-me à escola 
da minha amiga, onde só passados alguns minutos a notícia terá chegado de 
forma oficiosa, com ordem de encerramento. 
  

Prosseguindo a cronologia, eu continuava a ser reconduzida na 
Escola Preparatória Fernando Pessoa, já que não obtive vaga, nem no ensino 
preparatório nem no liceal, para realizar estágio em 1975-76.  

Aida Coelho, porém, mediante o necessário concurso, ficou na escola 
onde eu leccionava. Era a primeira tentativa bem conseguida de 
conjugarmos escolas e, de facto, assim aconteceu, embora divididas entre a 
sede e a secção. Recordo que, em todo o nosso percurso escolar, apenas 
nesse ano tivemos uma turma comum, sendo eu professora de português.  

E logo o seu espírito dinâmico se continuou a revelar nesta escola. 
Aliás, a profª Aida defendia sempre a conciliação das aprendizagens com a 
apresentação “em público” dos alunos, como motivação e estímulo. A foto 
que se segue foi legendada pela própria, para ser incluída numa publicação. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 Preparando uma turma para uma festa da escola: timbres diferentes, com 
recurso a Instrumentarium Orff, batimentos livres e, um pouco de concentração, 
possibilita a iniciação à criatividade rítmica e consequente coordenação motora. 
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Também comprovado por foto, um passeio à zona de Palmela com 
as seis turmas da Secção deu um colorido diferente ao Dia da Criança.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

Desse ano, apresentarei mais à frente um testemunho, a encerrar o 
capítulo, que reflecte o trabalho com um grupo de flautas, seleccionado de 
entre os seus alunos da Sede. 8 

Ainda nesta Escola, Aida Coelho foi convidada pela Dra Rosinda, Vice- 
-Directora, para trabalhar com as criancinhas do Infantário: canções 
mimadas, pequenos ritmos, imitações, identificação de diversos sons…  

Recorreu a um livro, “Brinquedos Musicais”, para se integrar no 
mundo dos mais pequenos e, para eles, compôs nessa época duas 
pequeninas canções: “Cavalinho”, adequada a estes meninos, para que 
sentissem o ritmo de um cavalito, através do batimento das palmas; escrita 
em computador e gravada. 

 
8 Para ter acesso a um número mais amplo de músicas para flauta de Bisel, A Profª Aida  

   socorria-se do livro “Peças fáceis para Flauta” de José Firmino. 
 

1 de Junho de 1976. De mãos dadas e em roda vê-se todo o grupo. 
Dalila, de preto, pelo falecimento de seu Pai em 21 de Fevereiro; 

Aida, na parte de trás da roda. Para fácil identificação,  
foram ambas assinaladas com um círculo. 
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“A E I O U”, esta, com um timbre mais didáctico, mas que não deixou 
escrita. Através de uma gravação muito imperfeita, num permanente ruído de 
fundo, extraí a letra, cantarolada e ritmada, num misto de fascínio e de brincadeira. 

No ano lectivo de 1976-77, obtendo eu vaga para estagiar, fiquei 
colocada na Escola Luís de Camões, havendo também estágio do meu grupo 
na Damião de Góis, onde Aida efectivara. 

 Tive a sorte de me cruzar com uma colega colocada nesta Escola que, 
tal como eu, preferia a opção inversa e, diligências feitas, com o aval do 
Ministério, cada uma ficou na escola da sua preferência. 

 

A       E       I       O       U                    
AEIOU                                                                                                                                 
É o Alfabeto dos meninos pequeninos              EI!!! 

Mas os professores vão ficar encolhidinhos Bis   
A       E       I       O       U 
Ah!   Eh!   Ih!    Oh!   U--------------h! 
A       E       I       O       U 
É o Alfabeto dos meninos pequeninos             EI!!! 

Mas os professores vão ficar encolhidinhos Bis 

E agora outro Alfabeto              

Dó Ré Mi Fá Sol Lá Si Dó         Bis 

Com ele eu canto/Com ele eu danço                

Com ele eu canto, canto e danço o Solidó Bis 

Dó Ré Mi Fá Sol Lá Si Dó – Bis    Sol Dó/ Sol Dó! 
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Assim se passou a construir uma trajectória mais partilhada numa 
linha de proximidade, o que até nos permitia, por vezes, uma gestão 
diferente do tempo. Sempre que um imprevisto nos impedia de realizarmos 
previamente determinado cartaz, etiqueta, policopiado ou outro, 
chegávamos um pouco antes do início das aulas e, de acordo com as suas 
orientações, eu escrevia então num dos quadros o que a minha amiga me 
pedia, com diferentes cores de giz, para facilitar a identificação. Possuía um 
apurado sentido didáctico, por isso tapava depois todos os registos com uma 
cartolina, para os dar a conhecer, apenas no momento adequado e eu, em 
cima do toque, saía para ir cumprir o meu horário com as minhas turmas. 

Costumo dizer que o conceito de felicidade varia de pessoa para 
pessoa e é bem certo, porque eu enchia o meu coração de uma alegria única 
por poder ser presente nos momentos exactos e, tal como a expectativa da 
criança que desembrulha um brinquedo, eu queria saber ao pormenor, no 
fim do horário, o efeito que todos aqueles materiais tinham produzido na 
miudagem e na dinâmica da aula.  

Recordo, sensibilizada, todos estes factos… um padrão de vida! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escola Preparatória Fernando Pessoa, na Sede, ano lectivo 1975-76. Grupo de Flautas:  
Sete alunos, compenetrados, tocando por Música. A Professora Aida toca com os alunos. 
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“Depois de escalar uma montanha muito alta,  
 descobrimos que há muitas outras montanhas por escalar.” 

                                                                                MANDELA, Nelson. 

 
 

 
 O que acaba de ser dito no capítulo anterior, na sua essência, 

exprime e teoriza o processo, a construção, o “modus faciendi” que 
acompanhou todo o desempenho de Aida Bruno Coelho ao serviço do 
estado, assumindo agora uma dimensão de contornos mais práticos. Para 
fazer jus a tal afirmação, este capítulo e os seguintes serão também 
enriquecidos por narrativa sua, em primeira pessoa, com recurso a excertos 
de Actas, Relatórios, Currículos, Exposições e outros documentos por ela 
elaborados, no âmbito das suas responsabilidades como professora. 

A insegurança com que iniciou o seu magistério foi-se reduzindo 
gradualmente, não só perante os resultados positivos que colhia, como 
também por ir percebendo que, ano após ano, eu continuava lá, como 
secretária amiga, facultando-lhe as condições para um bom desempenho, 
ao suprir os seus “handicaps” no domínio da Leitura e da Escrita.  Assim, a 
confiança em si própria foi crescendo ao longo do tempo, movimentando-se 
com agilidade em todos os contornos do meio escolar, revolvendo-o até 
para conferir dignidade à sua disciplina.  

Aceitou com simplicidade, mas com alegria interior, a manifesta 
consideração de colegas nos vários sectores do seu percurso, ouviu 
testemunhos camuflados de alguns e, por “feedbacks” recebidos, intuiu a de 
terceiros, ganhando, no seu todo, um crescendo de auto-estima. 

A auto-estima é um processo interior que se constrói e que, neste 
caso, gerou valorização profissional, mas a premissa inversa também é 
verdadeira.  

Questão subtil! Qual delas terá eclodido primeiro em Aida Coelho?! 
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Estou consciente de que, em toda esta narrativa, tal como já referi 
de relance na Nota Prévia, a minha postura como biógrafa vai-se colorindo, 
progressivamente, de contornos autobiográficos. Cúmplices na vida, eu 
tornara-me, dia após dia, parte interveniente na acção!  

Ao abrir caminhos no meu estágio pedagógico, com as disciplinas 
nucleares de Português e de Francês, só nessa época é que comecei a 
valorizar verdadeiramente toda a dimensão criativa da minha amiga Aida, 
associada à espontaneidade e à destreza.  

Qualquer pedido de ajuda, mais frequentemente ligado à disciplina 
de francês, tinha um retorno imediato e um contributo incondicional, 
direccionados às necessidades didácticas do momento, não só ao serviço de 
um estágio pedagógico, mas, pela vida fora, em toda a minha trajectória 
lectiva. Neste sentido e, para evitar uma certa redundância, achei pertinente 
remeter para um capítulo específico, o oitavo, Pág.254, toda a sequência do 
seu vasto repertório associado à didáctica desta disciplina que, natural-
mente, nasceu no meu estágio, mas… seguiu longo curso… até à foz! 

Também na área do português a sua colaboração foi preciosa: 
trabalhando eu a “História da Maria-dos-Olhos-Grandes e do Zé Pimpão” e, 
para ilustrar os diferentes tipos de frases, Aida ofereceu-me um trabalho 
ímpar, que gravou com recurso a xilofone, onde fez interagir a entoação 
própria de uma Frase Declarativa, Exclamativa, Interrogativa e Imperativa 
com o ritmo e a musicalidade que imprimiu às teclas. Aula muito apreciada 
por esta sintonia, também porque os alunos compreenderam que a Música 
é um substrato, isto é, está na essência de toda a aprendizagem.  

Do mesmo modo, quando organizei a minha visita de estudo à zona 
da Alfama, pude utilizar duas pequenas cantigas populares que ela musicou 
e que definiam aquele espaço geográfico, encruzilhado contexto de ruas tão 
estreitas, que punham os vizinhos numa quase promiscuidade.  

 
A primeira delas foi gravada com os meus alunos:  

 

“A nossa rua é estreitinha, ó ai  “Da minha janela à tua                  

 Tua casa é rente à minha, ó ai           Vai o espaço duma cobra       Bis 

 Mas a distância é tão pouca, ó ai           Não posso sair à rua                     

 Que, p’ra beijar-te à noitinha, ó ai           Por causa da minha sogra!     Bis 

 Basta só estender a boca!”            Lá, lá …..” 
           (Poeta popular Frederico de Brito)    (Anónimo) 
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Ainda no português, posso referir o contributo activo da Profª Aida, 
nesse ano do meu estágio, num trabalho sobre Poesia que preparei para 
ilustrar um seminário de didáctica. Sendo a nossa Escola constituída por 
pavilhões já envelhecidos, muitos dos buracos que iam surgindo eram 
sucessivamente tapados com inestéticos remendos.  

Propus-me, na dimensão prática do meu trabalho, pintar esses 
“emplastros” e escrever neles frases poéticas recolhidas nas aulas. Foi aí que 
Aida Coelho deu o seu contributo com rimas soltas, associando-se às rimas 
dos meus próprios alunos, que não eram suficientes para encher todo 
aquele espaço. Lamentavelmente, por me ter desfeito já dos meus dossiers 
de estágio, não posso deixar aqui esse testemunho, recheado de conteúdos 
didácticos e pedagógicos, muitas das vezes mesclados de humor. 

 
Prosseguíamos o nosso mister na velha Escola Damião de Góis que 

aguardava, pacientemente, uma nova sede. Também aí decorreram os 
próximos três anos, em que orientei estágio clássico na área do francês. 

Aceda-se agora a um excerto do Curriculum Vitæ da Profª Aida:  
 
“A primeira grande festa que realizei a nível de Escola foi em 1979, em 

colaboração com o segundo grupo de Estágio, sendo Orientadora de Francês a 
colega Dalila Guerrinha. Todas as turmas da escola (hoje a C+S dos Olivais) 
assistiram no Ginásio 1. O Tema da festa era a Natureza e a Poluição, expressa 
em canções por mim preparadas para o efeito. Projectei acetatos com os textos 
das canções, para que todos os alunos da Escola pudessem acompanhar o que os 
colegas em festa cantavam e tocavam. Pela temática em si, houve um 
intercâmbio total de conteúdos com a disciplina de Ciências da Natureza.  

Como, exactamente, a 1 de Janeiro de 1979, tinha sido decretado pelas 
Nações Unidas o Ano Internacional da Criança, fiz uma Canção sobre os ‘Direitos 
da Criança’, da qual gosto em especial, e que incluí nesta festa. 

Também nesse ano lectivo, 1979-1980, fiz um intercâmbio de experiências 
afectos à disciplina de Português, com duas colegas estagiárias do segundo 
grupo, Maria Olívia Nogueira e Manuela Cravidão. Com a primeira e, mercê de 
uma turma comum, trocámos “mimos artísticos”, donde nasceu a Canção ‘É Natal 
de Jesus!’; a segunda, convidara dois poetas conhecidos, José Carlos de 
Vasconcelos e José Gomes Ferreira para um trabalho seu de didáctica. Inserido no 
trabalho, analisou dois poemas e pediu-me que os musicasse: ‘Guitarra, Laranja 
azul’ do primeiro e ‘Pobres, gritai comigo!’ do segundo. Foi muito interessante.  

Conservo ainda o rascunho, na cassette onde se realizou esta experiência, 
como outras, aliás, onde registo todas as minhas Composições, mas quase sempre 
em condições de gravação meramente caseiras e sem grande capricho. 
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Colaboração espontânea com as disciplinas de Francês e de Inglês, 
sobretudo no Natal e no dia de São Valentim, mas em quaisquer momentos, desde 
que solicitada.” 

 

As sete canções que seguem, ilustram as suas próprias palavras: 

“Moleiro” não é uma tradução literal da original francesa, “Meunier, 
tu dors”, apenas no Refrão. É recriada com originalidade, destacando a 
função do moinho, de água ou de vento, do moleiro e do burrinho que 
transporta as sacas de cereal. 

Felizmente, estão todas escritas em computador e há registo áudio. 
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Diga-se, a título de nota, que Aida Coelho chegou a acalentar a 
esperança de se candidatar ao Festival da Canção com “Os Direitos da 
Criança”, mas não se encorajou a vencer a burocracia para levar a cabo este 
ideal. O registo sonoro apresenta duas variantes: a primeira, cantada e 
tocada pela própria; a segunda, um improviso a vozes, por um grupo de 
Professores Deficientes Visuais, num Encontro Pedagógico-Didáctico, mas 
em más condições acústicas. 
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Esta canção pode ouvir-se em duas versões: a primeira, integral,  
mas o gravador muito próximo do órgão, origina grande estridência;  

da versão com as crianças, consta apenas o Refrão. 
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Nos meses de Verão de 1978, 1979 e 1980, novos horizontes se 
abriram e Aida Coelho teve oportunidade de expandir a sua sensibilidade 
poética, num mundo de fantasia e de sonho, com canções, lengalengas e 
brincadeiras musicais, adequadas às crianças integradas nas Colónias de 
Férias do antigo IASE, sob orientação de duas colegas da Escola, Manuela 
Mendonça e Fernanda Reis que, posteriormente, acederam a outros níveis 
de ensino. Depressa se aperceberam das capacidades criativas da Aida, das 
suas canções que lhes chegavam aos ouvidos, especialmente aquele hino à 
Vida “Sorrir, Amar!” e, como dirigentes dessas Colónias de Férias, 
convidaram-nos para também sermos monitoras.  

Aceitámos com alegria e gratidão esta nova experiência, um 
passaporte, afinal, para três semanas diferentes: trabalho intenso e grande 
responsabilidade, mas assumida com a força da juventude numa partilha 
constante de amor e de afectos. Recebemos formação teórica na Casa de 
Retiros do Bom Pastor, durante uma semana. Foi-lhe atribuída a qualificação 
de Monitora especializada de Educação Musical. A 2ª fase, parte prática, 
decorreu na Figueira da Foz, Agosto de 1978, nas instalações da Escola 
Preparatória Dr. João de Barros.  

A minha amiga rejubilou. Nascera naquele distrito e a sua terra natal, 
aonde nunca mais tinha regressado, ficava perto, muito perto!! 

Esta prática repetiu-se, nos anos seguintes, noutros locais e noutros 
contextos: na Trafaria, também numa Escola, com crianças ciganas; em 
Moscavide, uma colónia aberta, a decorrer no Seminário dos Olivais; na 
Nazaré, apenas como convidadas e, de novo em 1980, o regresso à Figueira.  

Vivemos experiências únicas que jamais se apagaram de nossas 
memórias, todas elas enriquecidas por um fluxo diário de pequenas canções: 
didácticas, umas; humorísticas, outras; o inesquecível “Soldadinhos”, em 
estilo de caserna, para despertar cada manhã; a síntese do dia; palhaçadas 
musicais em voz enfatizada; ou exprimindo o voo da criança na sua leveza; 
ou recriando um hino que definisse cada grupinho de crianças; um Vira 
dançado e coreografado; o célebre “João Pestana”, indutor do sono; um 
“Hallelujah” magnífico integrado na Missa; (em duas versões, primeiro a 
solo, mais tarde com crianças) e, finalmente, o “Hino da Colónia” cantado 
por 120 crianças e seus monitores no Passeio Marginal da Figueira da Foz.  

Sem outros comentários adicionais, para não alongar o texto, darei 
testemunho de todas as canções que estão escritas (letra e música no Finale) 
ou apenas a letra e registo áudio. 

Infelizmente, algumas se perderam e não existem em nenhum 
formato, nem mesmo gravadas. 



 
 

100 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiNvOam-rDdAhUNHxoKHRkeDqAQjRx6BAgBEAU&url=https://pt.depositphotos.com/128349520/stock-illustration-line-icon-usb-flash-drive.html&psig=AOvVaw0Yfkpl2ZJJ0ckH0y1r1rnJ&ust=1536686641976202


 
 

101 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

https://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiNvOam-rDdAhUNHxoKHRkeDqAQjRx6BAgBEAU&url=https://pt.depositphotos.com/128349520/stock-illustration-line-icon-usb-flash-drive.html&psig=AOvVaw0Yfkpl2ZJJ0ckH0y1r1rnJ&ust=1536686641976202
https://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiNvOam-rDdAhUNHxoKHRkeDqAQjRx6BAgBEAU&url=https://pt.depositphotos.com/128349520/stock-illustration-line-icon-usb-flash-drive.html&psig=AOvVaw0Yfkpl2ZJJ0ckH0y1r1rnJ&ust=1536686641976202


 
 

102 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eu era um Palhaço           

 De pernas p’ró ar! 
Eu era um Palhaço 

    Vivia a pular… 
Eu era um Palhaço 

               Palhaço pançuuudo! 
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Cinco fotos, recordando esta Colónia, Agosto de 1978: 
os meninos foram ao Circo; visitaram o Portugal dos Pequeninos; 

fizeram uma caminhada até à Serra da Boa Viagem; 
foram aos Viveiros de Mira e nadaram na Lagoa de Mira. 
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Hino – Os Piratas – Agosto de 1980 

Os Piratas são sempre amigos   
Os Piratas nunca se zangam    

Os Piratas vão a cantar    
O navio vai chegar!     Bis     

Os Piratas vão embarcar 
Os amigos vão ter saudades     Bis    

Os Piratas são bons amigos            
Mas amigos de verdade!     Bis    
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Hino – As Andorinhas – Agosto 1980 

  Nós somos andorinhas: 
  Levantando as asinhas 
  Avançamos no ar, 
  A pipilar... Prrri-pi-pi... 
   Vamos de terra em terra 

   Fugimos donde há guerra. 
        Voamos a cantar… 
   A pipilar... Prrri-pi-pi... 

         Refrão 
                                      Lá lá lá lá lá   lá lá lá lá rá rá lá ………………………… 

Esta canção ia-se adaptando ao natural rodopio de cada dia nas vivências de uma 
Colónia de férias. 
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        Chegando ao fim um dos passeios, Aida ajuda  
    os pequenitos a subirem os degraus da camioneta. 
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Este Hino foi inicialmente feito em duas estrofes, quintilhas e um 

Refrão, também quintilha, interpretado a Solo pela autora; no dia seguinte, 
acrescentou-lhe uma terceira estrofe e é essa a versão completa, cantada 
pelos monitores. Apresentam-se as duas versões. 
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Colónia de 
férias de 

Moscavide, 
com a amiga 

Maló, 
Verão de 1979, 
em Passeio às 

Grutas da 
Moeda. 

Aida trepa 
a uma árvore 
(duas fotos) 

Após a 
Colónia da 

Nazaré, 
também com 
a Maló, um 
passeio a 

Cabanas de 
Torres e visita 

às ruínas 
alcantiladas  
da Serra de 
Montejunto 

(duas fotos). 
Acompanha- 
da por mim,  

Aida  
transpõe os 
obstáculos 

 sem receio. 

Passeámos de 
barco a remos 

numa lagoa  
da zona.  

Aida quis fazer 
sozinha essa 
experiência 

e ei-la a remar!         
(duas fotos) 
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Cinco fotos demonstram o 
desempenho de Aida dirigindo um 

Curso para especialização  
de monitores de Colónias de Férias,  

no Seminário de Penafirme, em Abril 
de 1982 e cuja temática era 

 “O Ritmo na Expressão Musical”,  
de acordo com Relatório existente.  

Visualiza-se uma “Fogueira musical”, 
pilha de instrumentos que, cada 

formando, um a um, deveria levantar 
do chão em absoluto silêncio,  

findo o que, já na posse do  
respectivo instrumento,  

se abria o caminho para a 
improvisação musical. 
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Não identificando a Colónia, encontro dois poemas relativos ao 
Verão de 1979 e quadras soltas datadas do início de Agosto desse ano. Os 
primeiros serão da Colónia Aberta no Seminário dos Olivais, em Moscavide; 
os outros, da Colónia Cigana na Escola Preparatória Fernão Mendes Pinto, 
na Trafaria. Parece-me lógico que os poemas tenham sido musicados, pelo 
menos o Hino, mas não recordo (de tal modo as Colónias da Figueira da Foz 
se sobrepuseram emocionalmente) nem encontro a gravação. Apenas 
escritos, passo ao seu registo:  

 

 

 

 

 

 

 

 
Seguem-se quatro testemunhos que asseveram e complementam o 

que ficou registado neste Capítulo, Escola e Colónias, seguidos de dois 
poemas que Aida Coelho dedicou à amiga Manuela Mendonça, um oferecido 
antes do casamento, o segundo no início desta Colónia Cigana, Agosto de 
1979, em que aproveitámos para festejar o respectivo noivado e casamento. 

    Hino da Colónia 

Vinte dias na Colónia 
Respirando puro ar! 
Vinte dias de folguedo 
Vinte dias a cantar! 

Que saudades levaremos 
Deste tempo venturoso: 
Do baloiço e da banhoca 
Sob um céu azul formoso! 

Viva, viva a nossa Colónia, 
A melhor de Portugal! 
Viva, viva por muitos anos 
A Colónia sem rival! 

      Vamos à Praia  

Hoje Terra, Céu e Mar 
Estão em festa, lindo dia. 
Vamos à praia, meninos, 
Viva o Sol, viva a alegria. 

Vamos à praia e trazemos 
Conchinhas para jogar, 
Haja muitas, haja poucas, 
Chegarão para brincar. 

Vamos à praia buscar 
Conchinhas de lindas cores, 
Traremos quantas lá virmos,  
Pequeninas e maiores. 

De manhãzinha, 
Ao acordar, 

Procuro o balde 
P’ra aliviar. 

Barriga cheia, quer mais leite e quer mais pão. 
Barriga cheia… mas ainda cabe mais… 
Na minha idade há muito Sebastião… 
E eu sou, e eu sou um desses tais! 

(Colónia Cigana – 08.1979) 

O Vira é dança tão linda 
Ai, gostamos dele bem dançado! 
Mas, para nós é melhor 
Ai, ter amanhã um gelado! 

Ó Vira que vira, 
Ó Vira, virado, 
Srª Dª Fernanda, 
Dê-nos um gelado! 

(06.08.1979) 
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“Gostaria de poder transmitir neste momento tudo quanto recebi da Aida, 
tanto no meu ano de estágio como depois, nos anos que se seguiram, enquanto 
privei com ela. As suas canções didácticas em francês circulavam em cassette e eu 
usava-as para apoio das minhas aulas. 

A imensa disponibilidade que manifestava para a Escola e para os 
trabalhos com os alunos era exemplar. 

Procurava desenvolver com as crianças um trabalho artístico através das 
canções que compunha e que gostava que fossem ilustradas. Como, nesses 
tempos, eu tinha muito jeito para desenhar, a Aida pedia muitas vezes para eu 
ilustrar as suas canções. Dizia-me o que queria, com uma precisão espantosa, no 
tocante ao traço, à cor e à forma como o desenho se deveria enquadrar no todo 
da folha.  

Estive presente numa grande festa de Escola em 1979 e fiquei admirada 
pela forma como ela controlava tantos alunos ao mesmo tempo. 

Foi Profª de Flauta da minha filha mais velha, a Ana e tinham uma relação 
muito próxima. Era muito exigente e deliciava-se com os progressos da Ana, 
gravando-a muitas vezes, para ela própria se ouvir.” 

Manuela Santa-Rita Colaço 

 
“Conheci a Aida no início do ano lectivo 1976-77 na então Escola 

Preparatória Damião de Góis e fomos colegas até ela se aposentar.  
Ter falado algumas vezes com a Aida conduziu a uma certa empatia e, em 

dada altura, eu interrogava-me como é que ela conseguia descrever algo com 
tanta precisão, inclusive sobre as cores. Questionei-a, tendo-me respondido que 
havia tido visão, mas que, após certa doença a perdera.  

Tão inteligente como era não cruzou os braços e não foi esta deficiência 
que a impediu de continuar a lutar por ser a profissional que foi, muito séria, 
responsável, empenhada e disponível não só para colaborar, sempre que era 
solicitada para determinados eventos da Escola, mas também para todos os que 
implementava da sua própria autoria, nas épocas festivas do calendário escolar.  

Sempre a admirei bastante, em todo este longo percurso, por esta sua 
exigência e organização no trabalho, pela sua criatividade e dinâmica e ainda 
pela forma como implicava os alunos em todos os projectos abertos à Escola e ao 
Meio, em que os tornava intervenientes. 

Em conversas que com ela tive sobre as lides da casa, apercebi-me de que 
era uma verdadeira dona de casa e muito amiga do seu amigo, sempre disposta 
a ajudar.  

A Aida foi um exemplo de Vida.” 
Maria José Gardete 
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“Recordo os momentos partilhados em Colónias de Férias, a entrega a 
tudo o que fazia, a sua gargalhada vibrante. É uma recordação viva que perdura 
e anula o tempo.” 

Luísa Laborde 
  
“Conheci a Aida nos anos 70.  
Tinha eu ido dar aulas na Escola Damião de Góis, nos Olivais.  
A Aida era uma das colegas, professora de Educação Musical.  
Cega, tinha a grande colaboração de uma outra colega e Amiga – a Dalila! 
Mas a Aida, conhecido o espaço e identificados os alunos, tinha uma 

capacidade excepcional de organização. Sentava os alunos em lugares certos, 
aproveitava o sentido da audição para distinguir a voz de cada um e assim os 
identificava facilmente e assim conseguia também, com naturalidade, liderar o 
grupo. 

Era uma óptima professora, respeitada como par pelos colegas e 
apreciada pelos alunos. 

Uma outra circunstância me levou a conhecer outras facetas da Aida: eu 
estava empenhada numa Obra nascida há pouco, a Pastoral dos Ciganos. 
Actuando então em bairros de barracas e alguns sociais, habitados não só por 
ciganos, mas também por outros portugueses chegados à cidade através do 
fenómeno de emigração interna e ainda por imigrantes vindos de África, achámos 
que, já que não conseguíamos que toda aquela população gozasse uns dias fora 
dos bairros, nos devíamos empenhar para que as crianças fizessem essa 
experiência, alargando os seus horizontes e pusemos mãos à obra. 

Foi então preciso convidar gente de garra. E entre esses elementos esteve 
a Aida, como grande animadora. 

É que para além das qualidades referidas, ela fazia poesias, criava 
músicas, tocava e cantava, desde o Hino da Colónia às canções adaptadas a cada 
momento e às acções próprias das diversas horas do dia. Posso dizer que 
contribuía fortemente para o ambiente alegre e para o sentimento feliz de 
pertença das crianças e jovens, que viviam e interiorizavam o que cantavam. 

Anos passaram, mas sempre manteve a capacidade de manifestar os seus 
sentimentos através da poesia, de actuar e colaborar para tornar outros felizes, 
crianças ou idosos.  

Bom foi que ela tenha aproveitado e desenvolvido os seus dons, que os 
tenha colocado ao serviço de outros e não se tenha encerrado em si própria, nem 
assumido o papel de vítima por ter perdido a visão aos quatro anos. 

Dou graças a Deus por a ter encontrado no caminho da Vida! Parabéns, 
Aida, pelo uso que fizeste da tua!”  

 
Fernanda Reis 

 Uma menina 
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1. Uma Menina  
Sempre a sorrir 
A saltitar 
Fez-se senhora 
E está agora 
Para casar 

Manela é ela 
Manel é ele 
Manéis serão 
Risonhos todos 
Nesta aventura 
Eles viverão 

E seja a história 
Linda de ouvir 
E de contar 
Já que a Menina 
Lições de História 
Nasceu p’ra dar…    

       

2. Menina era 
              Cresceu…partiu… 
     Livre quis ser 
     P’lo mundo andando 
     Conheceu muito 
     Fez-se mulher   

     Uma amizade 
     Outra amizade 
     A ela vêm 
     Já não é livre! 
     Aceita. Hesita… 
     Amor lhe têm. 

     Quem? Como mana. 
     Quem? Como noivo… 
     Conclui por fim: 
     Dou e aceito. 
     Aceito… e dou… 
     E direi sim. 

                               3.     Mais não sabemos. 
           Votos fazemos 
           Que tudo seja 
           Sempre a sorrir, 
           A saltitar 

               E a malta veja!! 

Verão 1979 

Cerimónia realizada a 1 de Julho de 
1979. Na foto, os monitores da 

Colónia de Férias.  
Aida, a segunda da esquerda. 
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Momentos únicos captados em 12 fotos na década de oitenta, ou mesmo antes … 

Ventosa – Torres Vedras, 1977, segurando um leitão para a vacina; casa em Lisboa, 
numa varanda, 1975, meu Irmão Carlos, Dalila com Bryan, 2 anos, (filho da prima Rita) 

e Aida; 1982, na porta da rua, Aida e prima Mafalda com as suas duas bebés – Aida 
com Melissa ao colo; 29.07.1980, em Ribamondego – Gouveia, Aida “discursando” no 
púlpito; no mesmo dia, no jardim com Dalila e Olívia; vivendo a natureza: com Olívia, 
num campo de hortícolas; sozinha, no meio do feno; em pausa, no Alentejo, revendo 

as espigas do trigo; Verão de 86, brincando com o Hugo às adivinhas: “e agora… o que 
é que a Aidinha escondeu atrás das costas?!”; sorridente, em possível convívio …; na 

escola, participando numa formação, orientada pela colega Paulina, de saudosa 
memória; ao centro deste painel, Aida estudando piano em casa. 
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“Vê mais longe quem voa mais alto.” 

 BACH, Richard (1970). 
                                      Fernão Capelo Gaivota. Lisboa: Publicações Europa-América. 

 

 
 

Como se verá no decurso deste Capítulo, Aida Coelho desenvolveu 
nos anos oitenta um trabalho de excepcional notoriedade que acumulava 
com a Escola, onde, aliás, nunca deixou de imprimir nem de manter o ritmo 
habitual em toda a dinâmica lectiva, sem abdicar da criatividade ou da 
concepção e execução das festas associadas ao calendário lectivo. 

Personalidade peculiar, era de tal modo exigente consigo própria que 
se tornava difícil, para mim, acompanhar a sua escalada interior de 
perfeccionismo, razão pela qual se sentia muitas vezes incompreendida. 
Mas, como dizia Brian Jones, “o melhor da amizade é não precisar de 
terminar as frases” e, regulando-me, instintivamente, por este princípio, eu 
ia tacteando, tacteando… até tocar a sua ansiedade… até conseguir 
concretizar os seus projectos!  

Enfim, aquietado o espírito de ambas, uma porque conseguira fazer- 
-se entender; a outra, porque conseguira pôr de pé a ideia, eu rendia-me 
então, perante a obra realizada e elogiava a sua “performance”, a sua 
pedagogia, a sua concepção, a sua força interior, quantas vezes escondida 
atrás de uma carapaça obstinada!! Porém, desses silêncios entrecortados 
com monossílabos, vencia a força inefável da luz e a obra crescia, num 
ímpeto de poder, sabedoria e amor! 

Quando fui convidada a criar e a coordenar um Gabinete na Direcção- 
-Geral do Ensino Básico e Secundário, foi-me dito pela Chefe de Divisão, Dra 
Aura Goulão – “ocupa esta secretária, senta-te e craneia!”  

É certo que o verbo cranear só existe em língua espanhola, mas deu 
para entender que era fundamental usar o crânio…  o cérebro, para construir 
algo! Senti-me perdida…  mas compreendi, de imediato, que não seria 
dentro das paredes daquele casarão que eu encontraria o caminho.  

A solução, a ajuda, a coragem, o estímulo… vinha do exterior, de 
alguém que estando fora, estava totalmente por dentro. A Aida deu-me a 
mão e a obra nasceu… foi nascendo. 
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"Para cultivares a sacralidade e a santidade serve os outros”      

                                                                                                            SHARMA, Robin (2004).  
O Monge que vendeu seu Ferrari. Lisboa: Pergaminho 

 

 

 

Este tema encontra-se devidamente explanado num Artigo com a 
assinatura de Dalila de Jesus Guerrinha, integrado no Dicionário de 
Conceitos, Nomes e Fontes para a Inclusão, sob a direcção científica do 
Professor Doutor Augusto Deodato Guerreiro e com total cabimento em 
UMA FORÇA DA NATUREZA porque, como se pode intuir, Aida Coelho foi 
uma presença mobilizadora no NAPDV. 

Situemo-nos, então: o Núcleo de Apoio ao Professor Deficiente Visual 
iniciou a sua acção em Setembro/Outubro de 1980, começando do nada, sob 
a minha coordenação e destacada para o efeito, a convite do Director de 
Serviços, Dr. Vítor Barros. Uma vez que eu conhecia de perto e vivenciava os 
problemas da deficiência visual, na generalidade, seria a pessoa indicada 
para acompanhar, a partir dos Serviços Centrais do Ministério, a inserção e 
o desempenho desses indivíduos que, com habilitação própria, já 
leccionavam ou, ano após ano, iam concorrendo ao Ensino público.  

O Núcleo nasceu, claramente, com a incumbência de oferecer a esses 
professores deficientes visuais do Preparatório, nas disciplinas em que 
leccionavam (Português, Francês, Inglês, História, Educação Musical) 
melhores condições de exequibilidade no seu trabalho, pela criação de 
estruturas de base que proporcionassem, se não as mesmas, pelo menos 
algumas das possibilidades de que desfrutavam os outros docentes e ainda 
um conjunto de medidas que ajudassem a transpor a sua deficiência. 

Isso não anula nem desprestigia, antes torna mais dignificante o 
trabalho levado a cabo por vários professores deficientes visuais que, tendo 
singrado durante anos na carreira docente, sem quaisquer apoios oficiais, 
(portanto, muito antes da criação do NAPDV) obtiveram, ano após ano, a 
confirmação de que a sua opção fora correcta, de que os resultados obtidos 
os instigavam a que prosseguissem, a certeza, afinal, de que a deficiência 
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visual não era factor impeditivo na docência, mas que impunha, isso sim, um 
trabalho exigente e muito pessoal de superação.  

Nesta conjuntura e, para que conste, no espaço cronológico de uma 
década (1980 a 1990), o NAPDV fez parte do Organigrama da Direcção de 
Serviços do Ensino Preparatório (DSPRE) na Divisão de Apoio Pedagógico 
(DAP) da Direcção-Geral do Ensino Básico e Secundário (DGEBS), tendo-se 
desenvolvido todo um conjunto de acções e de actividades que vieram a 
contribuir para o cumprimento daqueles objectivos. 

Tarefa árdua e difícil!  
Permitimo-nos afirmar, conscientes do esforço realizado, nenhum 

contributo material compensaria o empenhamento no trabalho, a alegria de 
o apresentar a tempo e horas, a certeza de que iria ser útil! 

Mas, só se tornaram possíveis os passos mais consistentes nesta 
iniciativa, graças à presença da colega Aida Bruno Coelho que, por se ter 
integrado neste Núcleo como professora cega que era, procurou, durante os 
dois primeiros anos, dar a sua colaboração totalmente espontânea e 
gratuita, num ritmo sem horários e sem descanso, após o cumprimento 
diário do seu turno lectivo. Aceitou destacamento no NAPDV, apenas a partir 
do terceiro ano (1982-83), mas exigindo sempre uma turma na Escola.  

O leitor será então confrontado, neste capítulo, com a dinâmica 
desenvolvida pelo Núcleo de Apoio aos Professores Deficientes Visuais, 
numa linha directa entre a teoria e a prática, ou seja, numa trajectória entre 
a definição de objectivos e o “modus faciendi” para a sua rápida consecução. 
Far-se-á apenas uma síntese de todo o processo, quanto baste para que se 
perceba a real projecção, energia e desempenho da Profª Aida, bem como a 
sua tomada de posição em determinadas matérias, emblemas que, afinal, 
impôs no seu percurso pedagógico. 

 “Proceder à divulgação de todo o apoio documental que pareça 
prioritário, para que o professor esteja, à partida, em pé de igualdade com 
os restantes professores” foi um dos primeiros objectivos definidos e que, 
de imediato, passou da concepção à obra, através da expedição em Braille 
de diversa documentação para cada escola onde exercia um professor 
deficiente visual: 

• de carácter burocrático: convocatórias para reuniões e as respectivas  
agendas de trabalho, circulares, ofícios, decretos, excertos do Diário da 
República, bem como todas as informações referentes à Profissionalização 
em Exercício (diferentes projectos específicos, recheados de relevos e 
gráficos);  

• de carácter geral: Programas do Ensino Preparatório, “Ser Professor”  
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(Reflexões para o 1º Encontro de Professores Deficientes Visuais), Relatório 
das Actividades do NAPDV, Perspectivas para 1982; 

• de carácter psicopedagógico-didáctico:     “Aprender para alcançar a  
Maestria de Benjamim Bloom; “Um modelo para a formação de professores 
de A. Vermandel; “Liberdade sem medo” da Escola de Summerhill; 
“Autoridade à deriva” de Robert Gloton; “Como definir os objectivos 
pedagógicos” de Robert Mager; Psicanálise e Educação de Georges Mauco; 
Objectivos Educacionais e Avaliação, da Fundação Calouste Gulbenkian; 
acresce ainda toda a documentação proveniente dos gabinetes da DSPRE, 
usada nos diferentes Encontros do NAPDV. 

Contudo, aquelas tarefas de escrita e de revisão, eram demasiado 
morosas e altamente desgastantes, porque escrever um texto em Braille 
com perfeição, correspondia a uma exigente “leitura/ditado” com 
transcrição simultânea, num sistema de estenografia, assaz complexo, mas 
muito útil, porque reduzia sensivelmente a metade a extensão do 
documento. E escrever em Braille tornava-se uma exigência do quotidiano, 
quase uma obsessão. A revisão só fazia sentido, em termos de rentabilidade 
de trabalho, se houvesse uma troca de impressões com os tarefeiros acerca 
dos erros detectados para que se não repetissem e era Aida Coelho que 
assumia integralmente esse papel de mediadora.  

Os passos seguintes eram a duplicação, o alceamento, a 
encadernação e o envio, no total seis etapas, também elas supervisionadas 
pela professora Aida, coadjuvada pela colega Maria Olívia Nogueira, cujo 
destacamento foi igualmente proposto, a posteriori. Leiam-se as próprias 
palavras de Aida Coelho, extraídas do seu Curriculum Vitæ:  

“É importante registar aqui todo o contributo que dei nos dois primeiros 
anos de formação do NAPDV, estando apenas vinculada a ele por simpatia e 
solidariedade, como professora deficiente visual, sem beneficiar de qualquer 
destacamento (que recusei) ou de quaisquer remunerações extraordinárias. 
Terminava na Escola o meu horário, cada manhã, às doze ou treze horas e seguia, 
de imediato, para as instalações da DGEBS na Av: 24 de Julho, assumindo a 
direcção voluntária da revisão de todos os trabalhos transcritos em Braille que o 
Núcleo produzia num ritmo invulgar; foi igualmente nestes dois anos que assumi 
e dei cumprimento à transcrição em Braille do livro ‘Eu e a Música’.”  

Na verdade, tudo se processava num ritmo verdadeiramente 
galopante como se o NAPDV pretendesse, num escasso período, compensar 
os professores deficientes visuais de toda a ausência de documentação a 
que tinham sido votados em todo o seu trabalho anterior, concretizando-se 
ao fim do primeiro ano de actividade um apreciável número de brochuras, 
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que resultou de um trabalho em equipa, pedido com instância e realizado 
com dedicação e entrega.  

Numa jogada que procurava ser de antecipação, graças a um 
contacto atento e permanente com os diferentes gabinetes da DSPRE nas 
disciplinas em que leccionavam professores deficientes visuais, tínhamos 
acesso prévio às agendas de trabalho e respectivas convocatórias que, 
imediatamente transcritas em Braille e enviadas, chegavam quase sempre 
primeiro às Escolas do que as que seguiam as vias habituais.  

A complementar esta acção, e por idêntico processo, conseguíamos 
distribuir ao professor integrado em qualquer curso ou formação os mesmos 
elementos documentais que os seus colegas recebiam na hora própria, 
dando assim também pleno cumprimento ao segundo dos nossos 
objectivos, em íntima relação com o primeiro: “Integrar o Professor 
Deficiente Visual no ensino, permitindo-lhe o acesso a cursos, reciclagens, 
encontros… para actualização pedagógico-didáctica”.  

De facto, a própria orgânica do NAPDV promoveu encontros 
regulares entre os professores deficientes visuais, com vista à referida 
actualização, proporcionando a muitos, talvez, a primeira oportunidade de 
participação numa reciclagem, com exigências até de deslocação e recurso 
à guia de marcha ou preenchimento de boletim itinerário.  

Encontros, habitualmente de três dias, em regime fechado, com 
sessões de manhã, de tarde e à noite, com documentação em Braille cedida 
sessão a sessão e até mesmo uma pequena lista bibliográfica.  

As Agendas de Trabalho enquadravam-se em três grandes grupos: 
Cursos de Didácticas Específicas (Educação Musical e Português); Acções de 
Formação de Carácter Psico-pedagógico e Didáctico; Acções de carácter 
específico, inerentes à Deficiência Visual.  

Uma palavra imprescindível para Aida Bruno Coelho que monitorizou 
nesses Encontros diversas acções de Didáctica Específica, duas delas até 
sobre as técnicas de manipulação dos meios auxiliares – Projector de Slides: 
Audição comentada das Histórias “Pedro e o Lobo” e “Petite Note La”, ambas 
em diapositivos e com a respectiva coordenação musical; – Máquina de 
Filmar de 16mm: Filme “Carnaval dos Animais”, de acordo com um guião, 
técnicas que usava, aliás, ano após ano, com as suas turmas.9 Outras duas 
sobre o “Tratamento didáctico da Canção com Instrumentarium Orff” e “O 
Ritmo e o Corpo” – movimentos rítmicos e expressão corporal. 

 
9 Refira-se, a propósito, uma sessão didáctica que realizou na Biblioteca das Galveias,  
   C.M.L. projectando a história de “Pedro e o Lobo” e cuja Declaração se insere adiante. 
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Mais sessões, a seu cargo, igualmente de didáctica específica, mas 
inerentes à deficiência visual: “Moderna Simbologia Musical”, numa 
adaptação ao Sistema Braille do Livro “Eu e a Música” – 5º e 6º Anos; 
“Descodificação dos Gráficos” do livro “Eu e a Música”; “Manipulação de 
Figuras Musicais aderentes ao Quadro Magnético”, conferindo ao Professor 
Deficiente Visual total independência face ao quadro, perante a Turma.  

De notar que estas três últimas acções de formação se enquadram já 
no terceiro e quarto objectivos que definiremos de imediato: 

 “Tentar solucionar, nuns casos individualmente, noutros a nível de 
grupo, a elaboração de material didáctico” foi também uma preocupação 
que nos impusemos, mas que urgiu ser previamente repensada em todos os 
pormenores, antes de passarmos à sua execução. 

Relativamente à disciplina de Educação Musical, sem termos 
querido, contudo, fazer tábua rasa de uma longa experiência na elaboração 
de material didáctico, não recusámos outros contributos, pelo que, em 
Junho de 1981 nos deslocámos oficialmente junto do colega Renato Luís 
Espada, professor efectivo de Educação Musical na Escola Preparatória de 
Portimão, para um estudo minucioso e análise do seu projecto, relativo à 
construção de material didáctico na área da disciplina que leccionava. 

Para tal, houve um intercâmbio da experiência deste professor com 
a da professora Aida Bruno Coelho que, no decurso da sua prática lectiva 
anterior tinha vindo a utilizar material didáctico diferente (veja-se pág. 77, 

2º§), o que naturalmente suscitou vivo debate e um caminho mais criterioso.  
Deste ajuste que foi importante fazer-se, resultou um material mais 

bem concebido e completo, em borracha magnetizada que, mediante 
instrução prévia, não oferecia aos professores deficientes visuais quaisquer  
dificuldades de manipulação na sua prática lectiva diária, além do mais, 
esteticamente aliciante, não só para eles próprios, como também e, 
sobretudo, para as nossas crianças. 

Este material magnético e respectivos quadros, cuja produção foi 
assumida, também num ritmo absolutamente vertiginoso, pela professora 
Maria Olívia Nogueira, de acordo com o estudo e as orientações de Aida 
Coelho e, por esta permanentemente testado, tinha como objectivo 
imediato entregar a cada professor, quanto antes, o seu conjunto de figuras 
musicais magnetizadas e de símbolos instrumentais, a aplicar num quadro 
igualmente magnético e com pautas de música, cujo relevo era feito em fita 
dymo. Nós próprias nos deslocámos a cada Escola para fazer essa entrega, 
para que os quadros não se danificassem no transporte. 
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Por falta de tempo e também de ambição, não foi registada a patente 
deste material que circulou em todo o País, para benefício dos Professores 
D. V. que leccionavam Educação Musical e de todas as crianças suas alunas. 

Cite-se o testemunho de Aida Bruno Coelho, em reunião de grupo na 
sua Escola, como Delegada de disciplina de Educação Musical e que ficou 
registado em Acta de Março de 1982:  

“na minha prática lectiva, uso este material musical, aderente a um 
quadro magnético, por mim manuseado, pois é ao professor que compete 
superar, pelos seus próprios recursos, as lacunas da escrita no quadro. Assim, 
posso trabalhar as músicas que me interessam, recorrendo a um stock variado de 
figuras musicais, por sinal bem atraentes, porque têm cor e, do mesmo modo, 
aceder a um ritmo para percussão corporal ou instrumental, com base nos 
símbolos que coloco sobre as figuras, desde as palmas às clavas, ao prato, aos 
ferrinhos, à caixa chinesa, etc. Na sua relação e contacto no dia-a-dia, a criança 
sente-se tão à vontade na aula, que esquece que o seu professor é deficiente 
visual.”  

O quarto objectivo, “Ajudar o professor, sobretudo o inexperiente, a 
encontrar a forma mais adequada de trabalho com os alunos” era de todos, 
talvez, o mais virado para as potencialidades de cada uma de nós como 
professoras, mas era, notoriamente, uma abordagem de extrema 
susceptibilidade.  Aida Coelho sabia gerar esse à vontade por entre os 
colegas e disponibilizava-se, com simplicidade e espírito de entreajuda, a 
transmitir experiências, enfim, a introduzir em toda a dinâmica do processo 
educativo, alguns professores recentemente colocados. 

Todavia, e vendo ainda a relação pedagógica sob outro prisma, 
definimos, logo de início, uma linha de rumo que nos permitiu auscultar 
determinadas carências dos professores e às quais procurámos responder. 

A falta de manuais escolares escritos em Braille ou o seu custo 
exorbitante, a preço de página e não a preço de capa, foram casos que 
resolvemos junto das instâncias adequadas, com a rapidez possível e que 
permitiram recriar a relação empática professor/turma, que passa, quantas 
vezes, pelo manuseio do livro adoptado na Escola e utilizado na aula.   

Contudo, para a disciplina de Educação Musical, nenhum Centro de 
Produção de Material nem mesmo a Imprensa do Porto tinham produzido 
qualquer manual em vigência nas Escolas, pelo que o NAPDV resolveu dar 
início a uma longa e árdua tarefa, a de transcrever em Braille o livro “Eu e a 
Música” Nº 1, na altura, o mais solicitado pelos nossos professores. 

Aida Coelho sintetiza essa aventura numa frase incluída num artigo 
da revista “Escola Democrática”, Janeiro 1988, Ano IX, Nº 3:  
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“Experiência totalmente nova e aparentemente irrealizável, por estar 
este manual mais consagrado ao desenho do que à palavra, mais à escrita por 
relatividade, do que à escrita com Clave definida, isto é, valor absoluto dos sons.” 

Não há lugar para o exagero se ficar aqui registado quanto cada 
palavra, cada desenho, cada gráfico, cada página, cada sessão foram, 
individualmente e no seu conjunto, cuidadosamente estudadas, calculadas, 
experimentadas, rascunhadas e, finalmente aprovadas, mercê de um 
esforço extraordinário que implicou totalmente duas colegas durante o ano 
lectivo 1980-81, Aida Bruno Coelho e Maria Helena Redol. Esta, há longos 
anos ligada ao Ensino Especial, soube executar, com todo o carinho e o mais 
fielmente possível, um trabalho a que ninguém recusará um verdadeiro 
cunho artístico; aquela, que soube orientar e sugerir, mercê de um profundo 
sentido estético e extraordinária sensibilidade, o mais pequeno pormenor 
de um texto, quase todo dedicado à imagem, numa feliz, exigente e 
harmoniosa adaptação que pudesse ser percepcionada quer pelo professor, 
quer pelo aluno cego. 

Oportuno ainda referir, como salienta Aida Coelho na legendagem de 
uma foto incluída no já citado documentário da “Escola Democrática”, “que 
até mesmo um qualquer professor de Educação Musical, tendo na sua aula uma 
criança cega, poderia, analisando comparativamente os dois livros, orientar o seu 
aluno de forma mais adequada. E é assim que a criança, apalpando determinadas 
texturas, consciencializa a forma correcta das figuras que os seus colegas vêem e 
desenham.” 

Sublinhe-se que este trabalho pioneiro foi devidamente apreciado 
por um grupo itinerante de pedagogos e especialistas suecos, a convite do 
NAPDV, por estarem de visita a Portugal ao Centro de Recursos da Divisão 
do Ensino Especial, sitiado na DSPRE, tendo sido considerado uma obra única 
na Europa, senão no Mundo, em termos de adaptação gráfica e de análise 
comparativa entre os dois exemplares. 

No ano seguinte, feita uma avaliação ao trabalho implementado no 
ano anterior e, no tocante à disciplina de Educação Musical, foi consensual 
concluir a tarefa iniciada, e assim “Eu e a Música” Nº 2 começou a crescer, 
impulsionado por uma alegria interior serena, mas racional, pelas muitas 
solicitações que nos chegavam das escolas, diríamos mesmo, pelos aplausos 
recebidos que estimulavam o ego. 

E, finalmente, no sentido de dar prosseguimento ao quinto objectivo 
definido “Mentalizar as Escolas, no sentido de se estabelecer cooperação  
entre o professor deficiente visual de acordo com as suas competências 
(Membro do Conselho Directivo, Director de Turma, Delegado de Disciplina, 
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Professor Efectivo, Professor Provisório, com ou sem habilitação própria) e 
os restantes elementos do corpo docente”, pouco se conseguiu, de início. 

Por um lado, e com base no Ofício 0002751 de 16 de Janeiro de 1981, 
enviado às Escolas, encaminhavam-se, para apoio burocrático ao professor 
deficiente visual no seu local de trabalho, os professores ao abrigo do artigo 
20, como a seguir se transcreve: “…Considerando que existem em várias 
escolas professores efectivos colocados ao abrigo do artigo 20, Decreto-Lei 
nº 290/75 de 14 de Junho, com tarefas ainda não completamente definidas,  
determina-se (…) que esses professores ocupem as suas horas de trabalho, 
parcialmente ou na totalidade, dando apoio aos professores deficientes 
visuais nas tarefas burocráticas que estes considerem necessárias e que seja 
definido pelo Conselho Directivo horário para esse apoio”.   

Contudo, nalgumas escolas, esse apoio de “Leitura e Escrita” não 
pôde existir, ou porque nenhum professor estava abrangido por esse artigo 
ou porque havendo, a sua perturbação de ordem psíquica não era 
compatível com qualquer forma de trabalho responsável. 

Posteriormente, a seriação de apoiantes tornou-se mais ampla, visto 
que, na ausência ou na incompatibilidade do artigo 20, (substituído pelo 
Decreto-Lei 109) no momento da elaboração dos horários, ficavam logo 
cativas 2 horas de um Professor com horário incompleto, destinadas a essa 
dita prestação, em cada escola onde havia um professor deficiente visual. 

O NAPDV estabeleceu ainda contactos com os Conselhos Directivos 
das escolas donde se extraíram algumas sugestões para a melhor 
prossecução dos trabalhos no Núcleo.  

Felizmente, nesses diálogos, conduzidos com perícia por Aida 
Coelho, as cúpulas deixavam transparecer, excepto num caso ou noutro, 
referências abonatórias, apesar de tudo muito superficiais acerca do 
professor deficiente visual e da sua integração no meio escolar. Então, a 
Profª Aida, por um saber de experiências feito e também pela convergência 
de alguns pareceres e desabafos já recolhidos pelo NAPDV, fazia veicular 
essas conclusões em salutar debate, de uma forma serena, mas didáctica, 
muito clara e concisa. Obtinha sempre um retorno positivo. 

A deficiência visual não impede de realizar actividade lectiva 
competente. É ao professor que compete superar, pelos seus próprios 
recursos, as lacunas que venham a surgir, de forma a que os alunos não 
fiquem lesados no processo de ensino-aprendizagem. O empenhamento 
que possa demonstrar como professor – a dinâmica de aula, a relação 
professor/aluno e professor/turma, a criatividade, enfim, a segurança e a 
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presença na sala de aula – são variáveis que diferem de professor para 
professor, quer seja ele ou não portador de deficiência.  

A comunicação através do olhar, os registos sistemáticos no quadro, 
a correcção de fichas, testes e outras provas sumativas são problemas cuja 
solução o professor sabe encontrar, vencendo assim o seu “handicap”, por 
forma a poder acompanhar os demais professores na escalada competitiva 
de um estágio, de uma profissionalização ou de uma formação em serviço.  

Não se ignora, no entanto, que à semelhança do que se passa com os 
professores em geral, haja entre os professores deficientes visuais casos de 
insucesso. Também se constata que a imagem negativa de um professor 
deficiente, qualquer que seja a deficiência, se generaliza mais facilmente do 
que a imagem negativa de centenas de professores, perdidos na multidão 
dos docentes. 

Eventualmente, em Escolas de província, cujo condicionamento 
geográfico permita um estreitamento de relações, o professor deficiente 
torna-se mais conhecido ele próprio e conhecido também o seu trabalho, 
pelo que é mais fácil, então, apreciá-lo em termos relativos. Quando se trata 
de Escolas muito grandes de cidade, o professor poucas vezes consegue sair 
do anonimato e, ainda que tenha uma boa dinâmica de aula, e seja junto das 
crianças um modelo “ideal” de professor, a Escola dos “adultos”, fervilhando 
de emoções no seu ritmo acelerado, continua a ignorá-lo, olhando-o com 
uma permanente interrogação ou mesmo indiferença. 

Também é comum, sempre que uma Escola é invadida por problemas 
disciplinares que atingem de forma indiscriminada quaisquer professores, se 
estiver, por acaso, um professor cego envolvido numa dessas situações, que 
logo se remetam os factos ocorridos, exclusivamente, para a sua deficiência. 

Mas que não se pretenda, “inocentemente”, relacionar sequer o 
insucesso escolar com a actividade docente dos professores deficientes 
visuais. Seria ridicularizar todo o Sistema, como o fez um médico de uma 
Delegação de Saúde, recusando passar o Certificado de Robustez Física a 
uma jovem deficiente visual que dava, então, os primeiros passos no Ensino, 
alegando esse médico que “era por isso que o Ensino estava num caos…” 

O NAPDV demarcou-se claramente, tal como o fazia sempre que 
surgiam posições extremadas e respondeu da seguinte maneira, em ofício 
saído da DSPRE: “Claro, confirmamos nós, o Ensino está num caos, mas não 
por isso; assim sendo, teríamos que demonstrar por uma dialéctica do 
absurdo, que os docentes deste país têm sido maioritariamente cegos.” 

É que a imagem que se tem do professor cego é “a priori” negativa, 
porque qualquer professor, atribuindo-se momentaneamente a cegueira 
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física, sentir-se-ia incapaz de conduzir uma aula; assim, estabelece de 
imediato um paralelo obviamente incorrecto, porque abstraiu na totalidade 
de toda uma vivência e caminhada diferentes que aquele professor realizou. 
Provavelmente nem sequer lhe ocorre se ele tem feito uma carreira no 
ensino, se fez um estágio, isto é, se no seu contacto com os alunos, foi 
observado passo a passo por outros colegas, como equacionou a relação 
pedagógico-didáctica com os seus problemas específicos, como mereceu, 
enfim, uma valorização profissional e uma opinião muito concreta de quem 
o avaliou… 

Encarado por este prisma, torna-se uma presença “ausente” nos 
diálogos da Sala de Professores, no Bufete…  e, só quando tem a coragem de 
se integrar e de participar ocasionalmente nalgumas conversas, lhe passa a 
ser reservado um “lugarzinho”. 

– “Sente-se aqui, colega!” – e a ser-lhe dirigida uma saudação: 
– “Bom dia/Boa tarde, colega!” 
Entre o pessoal da Escola, quando dele se fala, utilizam-se, por vezes, 

diminutivos pouco conformes ao seu tamanho e à sua capacidade. Mas, 
lentamente, nas diferentes reuniões em que tem assento, o professor vai 
deixando a sua marca indelével e, como tal, vai deixando também de ser 
apontado e cerimoniosamente designado por “colega”. Tomando então 
nome próprio, passa a ser como os outros, o “Zé”, o “Manel”, a “Maria”, … 

Porém, o ano lectivo chega ao fim; os concursos alteram os quadros, 
em constante mutação, procurando cada professor o seu melhor. 
Geograficamente, a Escola até pode ser a mesma, mas… psicologicamente 
há que procurar coragem para uma nova inserção noutro quadro humano! 

Mas este documentário não pode terminar sem que seja claramente 
exposta uma questão, ponto de honra para a Profª Aida Coelho e que foi 
veiculada em quase todos os Encontros do NAPDV: “Que prática lectiva? – 
Horário lectivo completo ou recurso ao Decreto 109?” 
 
 

O NAPDV, enquanto departamento no âmbito da DSPRE, defendeu 
sempre, nos contactos com os professores deficientes visuais, uma política 
de total integração na Escola e nunca deixou de manifestar a sua 
discordância para com aqueles que, servindo-se da sua deficiência, 
solicitavam Junta Médica para obterem o Decreto 109.  

E discordávamos, porquê? Porque ao candidatar-se ao Ensino, o 
indivíduo já era portador de deficiência visual e o referido Decreto tinha 
como objectivo beneficiar aqueles professores que, por doença adquirida, 
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chamada profissional, ou por qualquer tipo de doença que, eventualmente, 
ocorresse, os impedia de cumprir um horário normal.  

Para esses, e de acordo com avaliação médica, estavam instituídas 
reduções na componente lectiva, na ordem dos 25%, 50%, 75% ou mesmo 
100%. 

Obviamente, um professor cego pode vir a acumular problemas de 
garganta, de audição, de coluna, de rins, de esgotamento, etc… pois então, 
e só nesse momento, deverá solicitar Junta Médica, invocando apenas os 
handicaps surgidos no decurso da sua prática lectiva. 

Nunca achámos de bom tom, e dissemo-lo sempre, que o professor 
deficiente visual tivesse como objectivo profissionalizar-se, garantindo o 
futuro,  para logo tirar partido das reduções lectivas ou, então, recorrer às 
Equipas de Ensino Integrado que o libertavam do confronto com a Turma e 
com o meio escolar, o que, aliás, se tornou recorrente no Ensino Secundário. 

Por vezes, as próprias Escolas davam o seu aval a estas medidas, 
acreditamos que por sã camaradagem, encaminhando até o Professor para 
Junta Médica ou para as referidas Equipas. 

Em contraste, o NAPDV, ainda que malquisto por aqueles, nunca 
abdicou da sua máxima “a deficiência visual não impede de realizar 
actividade lectiva competente” e aconselhou sempre o professor a não cair 
nesse erro, nesse facilitismo. Fazendo-o, estava a destruir a imagem que se 
quer dignificar do Professor Deficiente Visual, demonstrando que ele só 
pode ou só quer trabalhar a meio tempo, a um quarto de tempo, a um oitavo 
de tempo, enfim, diminuindo-se a si próprio, evidenciava, irreflectidamente,  
que a integração plena é impossível, prejudicando todos quantos tiveram e 
têm tido um bom desempenho e são valorizados por isso. 
 

Faça-se jus ao ditado: “Quem não quer ser lobo, não lhe vista a pele!” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

O bloco de imagens da pág. seguinte, reflecte alguma desta actividade. A qualidade 
não é ideal porque as melhores fotos seguiram para documentários, relatórios e 

outros trabalhos. Duas fotos, trabalhando no livro “Eu e a Música”: Aida a analisar 
diferentes texturas; Aida e Helena Redol na concepção de nova página. Sobre a 

mesa vêem-se diversos materiais, desde recortilhas, compasso, réguas, fitas com 
várias texturas para diversificar relevos…; Aida, no alceamento de um documento; 

Dalila e Aida na correcção de um trabalho; um quadro magnético com figuras 
musicais colocadas ao acaso nas pautas; outras duas fotos com as tais figuras 

magnéticas, dispostas aleatoriamente, com símbolos musicais e/ou instrumentais. 
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Numa sétima foto vê-se 
Aida Coelho orientando uma 
acção de formação sobre o 
“Tratamento didáctico da 

Canção com Instrumentarium 
Orff”, num Encontro do NAPDV. 

 

Já fora deste contexto, mas a encerrar o ciclo Direcção-Geral, encontrei 
uma quadra dirigida à colega e amiga Elvira, também lá destacada. Por 
interesses pessoais estava a aprender árabe, tema principal das conversas 
que mantinham as duas e que entusiasmavam Aida. Sabendo-a amante de 
chocolate “Jubileu”, Aida ter-lhe-á oferecido um, acompanhado do 
passatempo em verso, uma quadra, na pág. seguinte, num desafiante 
conjunto de palavras, à volta daquela marca... 
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“Alma gémea, através de um oceano, não separando, mas unindo, 
descobri no longínquo 1981 que ver é com o coração, a luz está no interior de cada 
ser. 

 Indomável, ilha de vida, porto seguro a me proteger, por mares nunca 
dantes navegados. Desde o primeiro instante nos uniu a razão e a emoção. 

 Dura, rija, aguda, inflexível como só os diamantes podem ser. Seu brilho 
me enfeitiçou como pedra preciosa nas jóias. E nunca esqueci o fascínio que me 
inspirou todos esses anos. 

 Amiga sincera, singela, complexa, fraterna, directa, sem nenhuma névoa 
ou mancha. Irretocável, que nenhuma distância ou tempo irá apagar do meu 
coração. 

Alma 

Indomável 

Dura    

Amiga 

É parte muito feliz da minha vida, que nunca se apagará.” 

       Artur José F. Araújo 
 
“Do NAPDV fizeram parte a Dalila Guerrinha, a Olívia Nogueira e a Aida 

Coelho, que tinha a perfeita noção daquilo que os professores DV precisavam e 
assim, segundo as suas sugestões, fizeram por nós tudo aquilo que foi possível. 
Tivemos bastante informação sobre programas de várias disciplinas, quer em 
papel, quer em cassettes e os quadros magnéticos, com as respectivas figuras 
musicais para aderir, realizados por elas.  

Acredito que não seria fácil desenvolver tanto trabalho, se não fosse a boa 
vontade que desde sempre manifestaram em nos ajudar, sem esquecer também 
a programação de reuniões, de actividades periódicas com os professores cegos e 
o material que foi oferecido quase gratuitamente, pois o que cada um pagou não 
deu, sequer, para os materiais que foram usados. 

 Pessoalmente, estou-vos muito grata, porque o quadro e as figuras 
facilitaram-me muito nas minhas actividades lectivas, com a vantagem de os 
alunos conseguirem aprender todos ao mesmo tempo, sentados nos seus lugares. 
Os resultados dos testes melhoraram bastante e a parte prática também. 

Saboreia jubilosa 
Este jubileu docinho... 
Quem to of’rece? É com júbilo! 
Rejubilamos. Beijinho! 

E em harmonia com os capítulos anteriores, 
alguns testemunhos deste período: começo pelo 

de um jovem tarefeiro vindo do Brasil, que 
cursava Arquitectura e cujo depoimento é sob a 

forma de Acróstico. Depois, de professores 
abrangidos pelo NAPDV e de uma outra colega 

também lá destacada. No final, vê-se a 
Declaração, em miniatura, da Câmara Municipal 
de Lisboa, referida em nota de rodapé, pág. 123. 
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Considero que as três foram pilares muito importantes e fizeram um 
trabalho de excelência em prol dos professores cegos.” 

Maria Fernanda Pereira 

“A intervenção da Aida foi muito importante no NAPDV porque ela 
organizava as reuniões de trabalho nos nossos Encontros de três dias e orientava 
os professores de E. Musical para manipularem devidamente as figuras musicais 
e as saberem colocar na pauta. Falo das figuras magnéticas e do quadro, mas 
passava-se o mesmo quanto à utilização de cartazes, à descodificação do livro “Eu 
e a Música” e a outras acções de formação.” 

Renato Espada 

“Falar de Aida Bruno Coelho é extremamente fácil, porque se trata de 
alguém que foi uma grande mulher, uma óptima profissional e uma excelente 
colega. Eu conheci-a apenas em 1982 quando entrei no Ensino e ela já fazia parte 
do NAPDV, com Dalila Guerrinha e Olívia Nogueira.  

A Aida, sempre se disponibilizou para me ajudar em tudo o que fosse 
necessário com a sua competência, sabedoria e simpatia. Foram anos duma sã 
convivência e conversas muito frequentes, afim de aprofundarmos os nossos 
conhecimentos e experiências. 

Infelizmente deixou-nos, mas a sua memória perdurará para sempre na 
minha mente com muita saudade e apreço.” 

José Blanco 

“Nunca fui muito próximo da Aida, fosse porque falhei na implementação 
dos processos que nos permitem aproximar-nos uns dos outros, fosse porque a 
própria Aida não socializava muito, ou pelo menos assim me parecia. Afinal, os 
contactos que tivemos quase só se restringiram aos encontros promovidos pelo 
NAPDV e julgo que poucos mais. No entanto, recordo-a como uma pessoa 
assertiva, que adorava o que fazia, que se esforçava por estar a par das últimas 
novidades no que à sua profissão dizia respeito, não se furtando, segundo me foi 
dado observar, a ajudar os novatos, como eu era na altura.  

Aliás, tive com ela alguns desabafos sobre a dinâmica das aulas. 
Lembro-me que me convidou, com o meu grupo musical Sementes, para 

actuar nos Encontros do NAPDV” 
  José Manuel David 

“Como professora de Educação Musical a Aida dava-se inteiramente e 
sem reservas à sua profissão, à sua escola, aos seus alunos. O Ensino era como 
que a sua razão de viver, tal era a dedicação e empenho que punha no seu 
trabalho. 

Como colega, era amiga, leal, simpática, sempre disponível para ajudar 
colegas mais inexperientes, sempre pronta para dar um conselho, uma sugestão, 
uma ideia orientadora. 
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Profissional de altíssima competência, como pessoa era de uma extrema 
humildade, sem arrogância, sem vaidade; pelo contrário, simples e discreta, mas 
de personalidade forte e segura do seu valor.” 

Francisco Fernandes 
 
“A Aida era uma mulher de uma actividade extraordinária. O facto de não 

ver não a impedia de conduzir uma aula na perfeição e tinha um conhecimento 
muito exacto dos alunos e dos lugares onde se sentavam. 

Como eu era Profª de Educação Visual, pedia-me frequentemente que 
ilustrasse as canções que fazia, música e letra, pois gostava de oferecer o melhor 
aos alunos. Dizia-me o que queria, trocávamos impressões e eu desenhava… 

Um dia em que eu fazia anos, a 19 de Março de 1988, um Sábado, ela terá 
proposto um ensaio extraordinário aos alunos para os preparar para a festa do 
Encerramento do Ano Europeu do Ambiente. Pediu-me colaboração em vários 
cenários, por exemplo, para arquitectar um Riacho…  Foi fantástico como ela 
conseguiu ensaiar todos aqueles alunos em tantas canções, desempenhando cada 
um o seu papel!! No final da festa, todos me cantaram os ‘Parabéns a Você’ que 
ela acompanhou no Órgão. 

De outra vez pedi-lhe que me fizesse uns Versos para oferecer ao meu 
Neto que fazia 13 anos. Dei-lhe a conhecer como pensava ilustrar o Cartão e, num 
ápice, ela fez um belo poema que se enquadrou às mil maravilhas. 

Também privei com a Aida no período de destacamento no Ministério da 
Educação e a imagem que tenho dela é de um afã constante, distribuindo-se por 
várias actividades, orientando também os Tarefeiros com opiniões pertinentes 
para que resultasse em êxito, trabalho tão absolutamente invulgar que o 
Gabinete desenvolvia, em prol dos Professores Deficientes Visuais. 

Há coisas interessantes que podia referir dela: um dia, estávamos no 
espaço da Casa de Banho com a luz apagada. Chegou a Lurdes Graça, que também 
já partiu, e disse: 

– Estão aqui às escuras?! 
Aida: – Não me faz falta! 
– Pois, estás iluminada por dentro!! – respondeu-lhe a Colega. 
De outra vez, tinha eu uma blusa e ela perguntou, ao mesmo tempo que 

tocava na minha roupa:  
– Que trazes vestido?!  
E, apreciando os pequenos botões em movimentos circulares, disse 

espontaneamente: – ‘Que lindos botões! São… uma mãozinha… com um raminho 
de flores…?!’ 

E era mesmo! Que sensibilidade ela tinha! Quantas memórias registo da 
Aida!!” 

Maria de São José Cabrita 
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      Parabéns, tem alegria 
      No dia de S. José! 
      Dá à anca e dá ao pé… 

  E renasce neste dia!                                       

                               19.03.2005                                                                        
                                           Aida 

 

 

 
          

 

  

 

  

Declaração, em miniatura, da Câmara 
Municipal de Lisboa, relativa ao ano de 1990. 

Anexa-se o  
poema que 

Aida Coelho fez 
em 2011 

de acordo com  
o pedido 

da colega e  
por esta 

ilustrado. 
A propósito, 

inclui-se também 
nesta página 

uma quadra que 
lhe dedicou em 

2005. 

À São José, sempre saltitante… 
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"Não é que perdesse o uso da razão 

 Apenas desconheço o fuso horário/ deste conluio diário/ da mente e do coração” 

                                                                                                    LOPES MORGADO (2015). 
                                                                Natal Intemporal. Fátima: Difusora Bíblica. 

 

 
 
Como foi dito, Aida Coelho manteve na Escola, nesta década de 80, 

o seu horário completo nos dois primeiros anos; nos três seguintes aceitou 
o destacamento na DGEBS mas, por exigência pessoal, manteve uma turma 
na Escola à primeira hora da manhã; porém, de 85-86 a 89-90, devido a 
restrições orçamentais, continuou destacada mas, em regime parcial, 
completando o seu horário com três turmas, também no turno da manhã. 10 

Esta pequena sequência cronológica foi extraída, com precisão, do 
seu Curriculum Vitæ e aqui referida para justificar o vínculo à Escola que não 
quebrou e, introduzir, pela ordem em que as compôs, novo conjunto de 
canções inéditas que fez nesses anos e que, uma vez trabalhadas nas aulas, 
muitas delas vinham a preencher depois o repertório das festas que fazia, 
de acordo com o calendário escolar. Umas, puramente didácticas, outras 
festivas, geradas ou não em interdisciplinaridade. 

 

Mas, antes mesmo de acedermos a essas novas composições, faço 
questão de relatar aqui uma experiência ocasional realizada na Escola em 
1988, como forma insólita de assinalar o Ano Europeu do Ambiente.  

Nasceu uma ideia conjunta, minha e da Profª Aida, ligada à nutrição 
e, por sinal, referida em Actas das disciplinas que leccionávamos: de há 
muito defensoras e praticantes de uma alimentação natural, oferecemo-nos 
para confeccionar um almoço macrobiótico na nossa escola para todos os 
adultos que se inscrevessem.  

 
10 Esse facto provocou alguma celeuma junto do Presidente do Conselho Directivo em   
    funções, em 1988, por entender que o destacamento parcial era um privilégio para Aida  
    Coelho. Dificultou-lhe o seu desempenho em actividades, como Visitas de Estudo. 
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A adesão foi muito grande e, nós as 
duas, de faca e avental… preparámos um 
almoço com requinte, acompanhado de 
música de fundo, com gravação simultânea, 
em que as nossas vozes se alternavam num 
texto, no qual enfatizávamos a roda dos 
alimentos, mas com base nos princípios da 
filosofia oriental, a bem da saúde do corpo e da alma.                        

 

 
Após este acto isolado, retomemos o itinerário da Profª Aida que 

prossegue agora, através de fotos a preto e branco e de má qualidade: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

      Profª Aida a dar uma aula na Sala 12, Pavilhão A (Sala de Música). 
    Dispunha as carteiras em U, embora não se visualize a parte de trás.  
     Vê-se, como era seu hábito o nº da lição, 44ª e a data, 12.06.1986. 

Tem os dois quadros magnéticos expostos com uma melodia e um ritmo em compasso 
quaternário. Sobre este, estão aplicados símbolos instrumentais; vêem-se ainda dois 

cartazes, um com a Escala de Dó Maior e outro com uma nova melodia no mesmo 
compasso; os alunos sentados, a Profª ao órgão e, sobre a secretária, os instrumentos 
que irão ser usados na percussão rítmica. Importa esclarecer que estes elementos são 

bem perceptíveis quando se pode ampliar a foto, o que não é possível neste formato de 
página. (Fotografia tirada expressamente para uma publicação na Revista Escola 

Democrática, onde se dava a conhecer o trabalho desenvolvido no NAPDV). 
 

O SILÊNCIO TE CONVIDA, 
A AMIZADE TE RECEBE 

………….. 
AQUI…SE COME E SE BEBE 
EM PAZ. VIVAMOS A VIDA! 

Um cartaz dava o tom a esse convite. 
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 Num desdobramento 
 da foto anterior, 
 vêem-se outras três, 
 ainda de pior 
 qualidade, 
 péssima mesmo, 
 mas onde  
 se percebe 
 como a professora 
 aponta no Quadro   
 magnético, 
 coloca as figuras  
 e trabalhará  
 um ritmo, 
 sobre o qual  
 já colocou  
 os referidos  
 símbolos  
 instrumentais, 
 preparando assim a    
 interpretação final,   
 pequenina orquestra   
 de percussão: 
 os alunos, com os  
 instrumentos  
 nas mãos, 
 acompanham  
 a  professora que    
 exemplifica. 
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As canções que criava para as suas aulas, é importante salientar, 
tinham sempre objectivos didácticos bem definidos: eram devidamente 
exploradas na sua linha melódica e a vivência rítmica executada com 
batimentos corporais a diversos níveis: mãos, estalos, pernas, pés e/ou 
batimentos instrumentais diversificados, exercícios caprichosos que 
desenvolviam a motricidade e a coordenação motora. O Refrão era quase 
sempre com sabor onomatopaico, aliciante para a criançada, em tom de 
brincadeira, bem ritmado e com um colorido muito próprio.    

A canção que se segue, escrita em computador e com registo áudio: 
primeiro um estudo ritmado, depois batimentos corporais e instrumentais 
para discriminação do ritmo, compasso, divisão ou pulsação e, finalmente, 
acompanhada ao órgão, com alguma estridência pela proximidade do 
gravador à fonte sonora. 

Foi expressamente concebida para dar azo à improvisação, com 
recurso à “Fogueira Musical”, já referida em legenda, na pág. 113 (Pilha de 
instrumentos que, cada aluno, um a um, deveria levantar do chão em 
absoluto silêncio, findo o que, já na posse daquele que escolhera, se abria o 
caminho para a improvisação musical…). 
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No corpo da canção há 
2 quadras, mas na gravação, 
a Profª só canta a primeira. 

https://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiNvOam-rDdAhUNHxoKHRkeDqAQjRx6BAgBEAU&url=https://pt.depositphotos.com/128349520/stock-illustration-line-icon-usb-flash-drive.html&psig=AOvVaw0Yfkpl2ZJJ0ckH0y1r1rnJ&ust=1536686641976202
https://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiNvOam-rDdAhUNHxoKHRkeDqAQjRx6BAgBEAU&url=https://pt.depositphotos.com/128349520/stock-illustration-line-icon-usb-flash-drive.html&psig=AOvVaw0Yfkpl2ZJJ0ckH0y1r1rnJ&ust=1536686641976202
https://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiNvOam-rDdAhUNHxoKHRkeDqAQjRx6BAgBEAU&url=https://pt.depositphotos.com/128349520/stock-illustration-line-icon-usb-flash-drive.html&psig=AOvVaw0Yfkpl2ZJJ0ckH0y1r1rnJ&ust=1536686641976202
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Esta canção, assim ilustrada com um Coro e um Bolo com Vela,  

“Parabéns, Jesus!” foi correndo os anos e, em cada novo Natal, o aniversário de 
Jesus era alterado. Começou em 1986 e, num percurso de 30 anos, chegou a 2017, 

num contexto que será mais tarde explicado. A gravação, feita numa festa de 
Natal da Escola, reflecte o ambiente ruidoso. 

https://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiNvOam-rDdAhUNHxoKHRkeDqAQjRx6BAgBEAU&url=https://pt.depositphotos.com/128349520/stock-illustration-line-icon-usb-flash-drive.html&psig=AOvVaw0Yfkpl2ZJJ0ckH0y1r1rnJ&ust=1536686641976202
https://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiNvOam-rDdAhUNHxoKHRkeDqAQjRx6BAgBEAU&url=https://pt.depositphotos.com/128349520/stock-illustration-line-icon-usb-flash-drive.html&psig=AOvVaw0Yfkpl2ZJJ0ckH0y1r1rnJ&ust=1536686641976202


 
 

142 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiNvOam-rDdAhUNHxoKHRkeDqAQjRx6BAgBEAU&url=https://pt.depositphotos.com/128349520/stock-illustration-line-icon-usb-flash-drive.html&psig=AOvVaw0Yfkpl2ZJJ0ckH0y1r1rnJ&ust=1536686641976202


 
 

143 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

MÚSICA NA PRIMAVERA 
Didáctica da Educação Musical – Março 1988 

                                                                                                                 Música e Letra – Aida Bruno Coelho 

Esta Canção não foi distribuída inicialmente com música. Acabei de encontrar um 
apontamento gravado incompleto, um estudo… com voz rouca e em surdina! Arrisco 
incluí-lo, apenas para que se tenha a percepção da Música, que seria diferente no Refrão, 
se estivesse cantado. Também não foi escrita no Programa Finale. Tratava-se de uma 
dança que actuava no Refrão, onde entrava um grupo de  oito alunos, seleccionados por 
altura: cada um trazia pendurado ao peito o nome da sua nota na escala, em cores 
aliciantes; de fora, uma Menina (M) intervém atraída pelo ruído da festa, ao estilo das 
peças vicentinas e um Rapaz (R) convida o grupo a formar uma Roda; à vez, Rapaz e 
Rapariga, cantam quadras em que a música se interliga à vida, alternadas com o Refrão. 

 

https://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiNvOam-rDdAhUNHxoKHRkeDqAQjRx6BAgBEAU&url=https://pt.depositphotos.com/128349520/stock-illustration-line-icon-usb-flash-drive.html&psig=AOvVaw0Yfkpl2ZJJ0ckH0y1r1rnJ&ust=1536686641976202
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Surpresa! Encontrei o apontamento gravado desta canção, quando 

pensava apresentá-la apenas, tocada no dito “Finale”; dizer que, quando Aida 
Coelho a escreveu em computador, transpôs a melodia para o tom de Dó. Que 
maravilha cantada e tocada com um grupo de Flautas!! Prevista para o dia 19 de 
Março, passou a integrar o repertório da Festa da Primavera, associada às canções 
sobre a Natureza. Vê-se, na página seguinte, como era distribuída aos alunos.  

Igualmente em contexto Primavera, com uma quadra que fez e que 
musicou, a reflectir o voo subtil da Borboleta que, na sua leveza saltitante não se 
deixa agarrar, motivava os alunos nas aulas. Usava-a para vivências rítmicas.  

Lê-se o texto na página seguinte e há suporte áudio.  

https://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiNvOam-rDdAhUNHxoKHRkeDqAQjRx6BAgBEAU&url=https://pt.depositphotos.com/128349520/stock-illustration-line-icon-usb-flash-drive.html&psig=AOvVaw0Yfkpl2ZJJ0ckH0y1r1rnJ&ust=1536686641976202
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Em 1990, cantada por duas turmas para os seus professores e outros 
elementos da Escola, na ampla Sala de Música, sensibilizou, de forma especial, o 
coração do Prof. de Matemática Luís Antunes que terá dado à Profª Aida, sob forma 
de agradecimento, dois pacotes de amêndoas, para que os partilhasse com as 
crianças. De imediato, porque Aida Coelho era assim mesmo, agia com 
determinação e rapidez, preparou duas quadras que os meninos copiaram no verso 
da Canção, esteticamente divulgada numa cartolina azul e que foram entregar ao 
professor, com assinatura das duas turmas. Observe-se igualmente o Cartaz, com 
uma quadra, convidando para a festa do Dia do Pai e do início da Primavera. 

 
 
  
 

 
 
 

 

“OLHA A BORBOLETA!” 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 

Olha a Borboleta, olha a borboleta… 
Que não se deixa apanhar… 
Com muito jeitinho, com muito jeitinho, Ai! 
Na minha mão vai ficar! Ai! 

UM BANDO DE ANDORINHAS 
TEREMOS À NOSSA ESPERA: 
SAUDEMOS TODOS O PAI, 
SAUDEMOS A PRIMAVERA! 

10,10h; 16,30h 

https://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjnqYaD7f_gAhUINhoKHSI0DM8QjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fbr.freepik.com%2Ffotos-premium%2Fborboleta-laranja-na-flor-e-fundo-verde_2557477.htm&psig=AOvVaw16VsnBTK19IYNeuTOxzFYJ&ust=1552590464669505
https://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiNvOam-rDdAhUNHxoKHRkeDqAQjRx6BAgBEAU&url=https://pt.depositphotos.com/128349520/stock-illustration-line-icon-usb-flash-drive.html&psig=AOvVaw0Yfkpl2ZJJ0ckH0y1r1rnJ&ust=1536686641976202
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Aproveitando o comentário acima e o Cartaz-Convite associado à 
festa da Primavera, faça-se aqui uma breve referência à canção “Planeta 
Azul”, (pág.142) expressamente ampliada para o Encerramento do Ano 
Europeu do Ambiente. Mais uma vez não encontro o registo gravado desta 
belíssima composição; pode ouvir-se apenas tocada em computador, como 
outras. Apelo, contudo, à memória do leitor, recuando à Colónia de Férias 
de 1980, ao pequeno Hino de grupo “As Andorinhas” (pág.108).  

É assim que ela se canta.  Se sabe música, aplique, transponha, cante!  

Cada criança, e eram sempre várias turmas, levava duas andorinhas 
em cartolina preta, uma em cada mão, penduradas por um cordel e fazia o 
movimento oscilatório, imitando o bando das Andorinhas. Efeito muito 
lindo! (executadas em colaboração com a disciplina de Trabalhos Oficinais); 
para a Canção “À Natureza”, já aqui registada em 1979, (pág.92) o cenário 
impunha árvores; “Salvemos a Natureza”, dramatização que exigia um 
Riacho com peixinhos (três crianças) e três Passarinhos (cabeças em 
cartolina) que, de acordo com a letra, também divulgada em 1979, (pág.93), 
estabeleciam diálogo; de um lado, o Grupo que representa o Coro, do outro, 
o Grupo que simboliza as Crianças. A encerrar o espectáculo, a Canção 
“Música na Primavera”, de timbre absolutamente didáctico. 

Seguem cinco fotos alusivas à Primavera de 1988, para o 
Encerramento do Ano Europeu do Ambiente, festa que decorreu no 
Refeitório da Escola; numa sexta foto, e num outro ano, a festa da Primavera 
decorreu ao ar livre e vê-se a dança das “Andorinhas”. Após as fotos, lê-se o 
testemunho da Profª Aida, extraído do seu Curriculum Vitae. 

Perspectiva global 
do cenário na 

Festa da Primavera. 
Também nesta 

festa, a Profª Aida 
passou a 

apresentar a 
Canção original 

“Vira da Colónia”, 
que adaptou 

à Escola, 
alterando apenas 
o primeiro verso: 

“Também aqui nesta 
Escola…” (ver Pág. 109) 
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“Todos os anos, no início 

da Primavera e fora do contexto 
Festa, costumo plantar uma 
árvore com os meus alunos, 
cantando com eles no local uma 
canção alusiva e, a que mais se 
adequa a este objectivo é ‘À 
Natureza’, em que se canta: 
‘Árvores mais plantaremos…’  

Em Março de 1988, no 
Encerramento do Ano Europeu do 
Ambiente, preparei uma festa 
lindíssima, intrinsecamente liga- 
da pela temática, às   Ciências da 

Natureza. Apresentei cinco canções da minha 
autoria, dramatizadas e com expressão corporal, com especial destaque para a 
dança das Andorinhas. A partir de 1989, passei a incluir nesta festa da Primavera 
uma canção ao PAI, cantada e tocada em flauta por um grupo de alunos, o que 
muito sensibilizou alguns professores, em particular o colega Luís Lenine.” 

 

“Salvemos a Natureza” 
Simulação do Riachinho com peixes. 

    
 

“À Natureza” onde se percebe o bati-
mento alternado “pé/mão” no Refrão. 

    
 

“Planeta Azul”, com a dança das Andorinhas: duas fotos de um ensaio, 
a decorrer na Sala de Música. 

 

Festa da Primavera ao ar livre, nas 
escadas exteriores do Pavilhão A. 
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Música e Letra – Aida Bruno Coelho – 1987 

     … …  Com cabeça, tronco e membros, 
  Falamos línguas diferentes, 
  Umas e outras são parentes, 
  Outras não, são só vizinhas. 
  Mas somos rainhas, as doze estrelinhas, 
  Cada uma tem, não bate em ninguém, 
  Sua soberania. 
  Se não perderiam o fio à meada, 
  Qual pátria, qual nada! 
  Negócios à parte, nisso está a arte… 
  Amigas nós somos, mas respeito impomos." 

 
Anote-se mais uma Canção didáctica concebida no início do ano 

lectivo 1988-89, outra que, infelizmente, só posso oferecer no Finale: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Aida Bruno Coelho 
homenageia esse 

facto, criando uma 
belíssima canção 

que ficou gravada, 
mas cujo início se 

perdeu.  
Anexo-a, mesmo 
incompleta, pela 

sábia concepção e 
criatividade 

manifestadas. 

26 de Maio de 1986-pela entrada de Portugal e Espanha na CEE, nasce a bandeira europeia 
de fundo azul e as 12 estrelinhas douradas, a simbolizar os doze estados membros. 

AS DOZE ESTRELINHAS 
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https://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiNvOam-rDdAhUNHxoKHRkeDqAQjRx6BAgBEAU&url=https://pt.depositphotos.com/128349520/stock-illustration-line-icon-usb-flash-drive.html&psig=AOvVaw0Yfkpl2ZJJ0ckH0y1r1rnJ&ust=1536686641976202
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Mas há ainda muito a dizer sobre o perfil de Aida Coelho revelado 
nesta década e, para tal, recorro mais uma vez ao seu Curriculum Vitæ onde, 
em várias etapas, dá a conhecer algumas actividades que desencadeou: 

 
“De 1979-80 a 1981-82, como Delegada de Disciplina dinamizei a Escola e 

o Grupo. Exigi verbas para a Educação Musical, habitualmente esquecida e 
mesmo abandonada. Equipei duas Salas de Educação Musical com o material 
didáctico necessário. (…) Em 1991-92, dei início a um novo triénio na qualidade de 
Delegada e equipei outra vez duas Salas com o material necessário, pois a 
situação era semelhante à que encontrei em 1979. (…) Também, como delegada 
em funções, organizei vários Encontros na Escola, convidando os Músicos da 
Juventude Musical Portuguesa para diversas sessões, com o objectivo de dar a 
conhecer a todos os alunos os diferentes instrumentos da Orquestra, visual e 
auditivamente.” 

Noutra passagem, diz: “Tenho diligenciado, sobretudo nos últimos anos 
lectivos, a organização de Visitas de Estudo no âmbito da minha disciplina, 
envolvendo apenas os meus alunos quando não sou delegada, toda a Escola 
quando o sou. No entanto, a tarefa nem sempre tem sido fácil, visto por vezes ter 
de enfrentar Conselhos Directivos menos receptivos…”.  

 

Refere-se a Profª Aida a uma Exposição que enviou ao Presidente do 
Conselho Directivo, o Prof. José António de Educação Física, manifestando o 
seu total desacordo, por ver negada uma oportunidade de levar os alunos 
ao Teatro de S. Carlos, Ópera “Sonâmbula de Bellini” para o que conseguira 
gratuitamente 64 bilhetes, através da DGEBS; esperara três meses por uma 
resposta, afinal negativa, sob o pretexto, dizia o Presidente de “não abrir 
precedentes”. Na expectativa da resposta, diligenciara quatro orçamentos 
de empresas rodoviárias e, leia-se: “sensibilizei os meus alunos para os 
diferentes aspectos deste género musical, bem como para as atitudes que cada 
um deveria assumir, a nível individual e de grupo e elaborei uma folha de 
informação para os Encarregados de Educação.” 

Citem-se, em sequência, três excertos dessa Exposição por ela 
dactilografada e datada de 23 de Fevereiro de 1988: 

“É difícil esquecer que 60 alunos ficaram impedidos de assistir a um 
espectáculo musical para o qual estavam preparados, como também não 
puderam apreciar espectáculos diferentes proporcionados pela Juventude 
Musical Portuguesa que, noutros anos, a meu convite, já encantaram esta Escola. 
(…) É de relevar a incoerência do facto, numa comunidade escolar tão carenciada 
como esta. (…) Também é lamentável que, quando se perspectiva e se 
implementa já uma Escola Cultural, seja esta ainda a resposta que a Escola 
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Curricular encontra, através das palavras de um Presidente do Conselho Directivo 
e Pedagógico.” 

 
Peguemos, de novo, no dito Curriculum Vitæ, onde a Profª Aida 

sistematiza o seu programa de Visitas de Estudo: “… quase no final do ano, 
consegui finalmente levar três turmas ao referido Teatro, à Ópera ‘Bodas de 
Fígaro’ espectáculo que durou quatro horas. Os alunos muito bem preparados, 
conseguiram manter o interesse durante todo o espectáculo.  

– ‘Foi sensacional! Os alunos sabiam todo o argumento de cor!’, assim se 
referiam os colegas que me acompanhavam na Visita de Estudo. De facto, eu 
própria adaptei para eles um argumento, com linguagem mais adequada às suas 
capacidades e ensaiei algumas árias.  

No ano anterior levara-os também ao Teatro Maria Matos onde puderam 
observar o desempenho da Orquestra Juvenil. Consegui ainda integrar a Escola 
Damião de Góis nos Encontros Didácticos, um Projecto da Câmara Municipal de 
Lisboa, dirigido a estes níveis etários. Preparei sete visitas: quatro de Música, duas 
de Dança e uma de Teatro. É fundamental para a Escola a perspectiva cívica.” 

 
Já noutro contexto, também de acordo com o Calendário, a Profª 

Aida deu início no ano lectivo de 1987-88 a uma manifestação cultural que 
repetiu nos anos seguintes, “As Janeiras”, usando para o efeito, nesse ano, 
a Música “O Natal dos Simples” de Zeca Afonso. Fez vinte e quatro quadras, 
num versejar fácil de tom jocoso que acompanhou com Maracas, invocando 
a tradição, mas transpondo-a para o contexto escolar, aproveitando para 
explicitar os problemas que afectavam a nova Escola: águas inquinadas, falta 
de um Refeitório, de um Telheiro para abrigar da chuva, de um 
computador… (integra-se gravação). 

Duas turmas, cantando à volta do Pavilhão A, entravam depois nele, 
enquanto iam pedindo qualquer coisinha, como é próprio em Dia de Reis… 

A 7 de Janeiro de 1988, cartaz bem atraente assinado pelas turmas 
que iam cantar, foi exposto no hall do Pavilhão A, simultaneamente, 
informação, convite e pedido:    

 

 

 

JANEIRAS DA NOSSA ESCOLA 

 

      

VIMOS CANTAR AS JANEIRAS,  
ONTEM FOI DIA DE REIS: 
DAI-NOS ALGO, SE PODEIS, 
DAI-NOS, SOMOS DE BOAS MANEIRAS! 

                                                 1º e 2º 10 
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1.   Senhores doutores, venham ver          
      De longe vimos cantar-vos               
      As Janeiras e saudar-vos               
      Venham, vossas janelas correr                   

2.   As Janeiras também são         
      Património Cultural                
      Razão forte e principal                
      Nos trouxe a manter a tradição      

3.   A quem cantou as Janeiras 
      Sempre se deram maçãs, 
      Nozes, figos, avelãs, 
      Dinheiro/ e o bom calor das lareiras. 

4.   Ó da casa, gente boa, 
      Se dão licença, entramos 
      E em vossa honra cantamos 
      Hoje/ as Janeiras em Lisboa. 

5.   Em Lisboa e de manhã 
      Nunca se ouviram Janeiras 
      Mas quem não vive nas Beiras 
      Canta, com a mesma alegria sã. 

6.   Às Senhoras Empregadas, 
      Também à Secretaria 
      Vimos pedir neste dia 
      Sobras/ lá das vossas consoadas. 

7.   As Janeiras, de surpresa, 
      Agradam, não duvidamos, 
      Por isso nós aqui estamos, 
      Pois, com cantares à portuguesa. 

8.   Vimos cantar as Janeiras, 
      Vimos cantar, temos graça. 
      Que bom proveito vos faça 
      A todos, o café cura as canseiras. 

9.   Quem canta as Janeiras tem 
      Sempre/ qualquer recompensa; 
      Não nos tomem como ofensa, 
      Não, cantem connosco também. 

10. Cantar à vossa saúde 
       Viemos, eis um conselho: 
       Não se faça ninguém velho, 
       Cantem, que o cantar dá juventude… 

11. Ao cheirinho dum biscoito 
       Cá estamos sem “toilette”; 
       Já se foi o oitenta e sete, 
       Viva, viva agora o oitenta e oito! 

12.  Trouxemos sacos vazios, 
        Dêem alguma coisinha… 
        É bem-vinda uma gracinha 
        E nós, não merecemos assobios. 
 

13.   Somos muitos… e agora 
         Já nem sequer há tostões… 
         Boa vontade, intenções. 
         Sim, contentes, vamos embora. 

14.   Um intervalo diferente 
         Com Janeiras, alegria, 
         Quebrou a monotonia 
         E deu, deu mais graça ao ambiente! 

15.   E de ambiente falando, 
         Ano Europeu faz lembrar: 
         Mas irão continuar  
         As águas inquinadas, até quando?! 

16.   E já agora um lamento: 
         Passa o tempo e nós não temos 
         Um telheiro, onde brinquemos, 
         Não, sem estar à chuva e ao vento! 

17.   Refeitório, também não, 
         O que nos vale é o SASE, 
         Nem todos têm, mas quase… 
         Outros, no Bar compram bolos ou pão. 

18.   Pastilha elástica, fora! 
         Mascar é feio e faz mal, 
         Muitos doces, é igual, 
         Nos dizem. Já tocou, vamos embora! 

19.   Escola Damião de Góis 
         Brilhas no Bairro de Chelas! 
         Hoje, às portas e janelas, 
         Cantam teus alunos, uns heróis. 

20.   Trrim, trrim, trrim… alegremente 
         A campainha dá o fora. 
         “Primeiro e segundo dez” 
         Nós somos, vamos de abalada agora. 

21.   Já cantámos as Janeiras, 
         Hoje é Dia de Reis: 
         Dai-nos algo, se podeis, 
         Dai-nos, somos de boas maneiras. 

22.   Agradecemos, sorrindo… 
         Nós somos os Janeireiros: 
         Em Janeiras os primeiros 
         Fomos, e a cantar vamos saindo… 

23.   P’r’ó fim deixámos a malta, 
         Nada nos dava, pudera! 
         Vocês não estavam à espera, 
         Não, cantigas não fazem falta! 

24.   Escusam de estar a espreitar… 
         Temos dinheiro, sem favor… 
         Dá p’ra um computador 
         Que vamos/ agora mesmo comprar. 
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No ano seguinte, 1988-89, Aida Coelho faz anunciar as Janeiras 
oferecendo um espectáculo diferente, que só será comentado mais à frente, 
quando referirmos o seu desempenho nos anos 90.  

Para a inauguração do Refeitório da Escola que, finalmente, teve 
lugar nesse início de ano, também esteve presente com as suas turmas que 
cantaram a velha canção popular “Sebastião come tudo, tudo, tudo!” e 
colocou cartazes em todas as paredes para sensibilizar as crianças a um 
“saber estar à mesa”. Encontro apenas quatro: duas quintilhas, uma sextilha 
e uma quadra, musicada: 

 

 
 

       
 

 
 

 

 

 

 

A propósito de Janeiras e, por muito se ter falado nesse tema na 
Direcção-Geral, várias colegas insistiram com Aida para que, ali mesmo, 
fizesse umas quadras para se cantar ao Sub-Director, Dr. Guerreiro.  

Procurou inteirar-se de algumas particularidades do sujeito-alvo e, 
recorrendo de novo à música de Zeca Afonso, de todos conhecida, preparou 
um texto, antecipando Janeiras e desejando Bom Natal. Começou por 
parodiar com as instâncias superiores e com os nomes dos ministros; depois, 
virou-se para a localização da DGEBS, de cujo bloco de edifícios também fazia 
parte a Direcção-Geral de Pessoal; aí, fez referências ao dito Sub-Director, 
ao Dr. Antas de Barros e a outro elemento recentemente colocado nas 
chefias, o Dr. António Dias Ribeiro, recorrendo a metáforas e comparações 
espirituosas e recreativas; brincou  com o excesso de trabalho e com os 
aumentos para a Função Pública, com a Lei Orgânica, com a formação da CEE 
e a mudança da moeda; (nas quadras, repetem-se os versos 2 a 2).  

As duas primeiras estrofes não estão gravadas e o batimento 
improvisado no tampo de uma mesa, torna-se áspero:  

  JANEIRAS NA DIRECÇÃO-GERAL 

ERA UMA VEZ UM MENINO 
TÃO LINDO! MAS NÃO SABIA 
QUE AO GUARDANAPO DEVIA 
LIMPAR A BOCA… NÃO, NÃO! 
E UM DIA LIMPOU À MÃO!  
MAS JÁ APRENDEU… O MENINO! 

SE TU SOUBESSES COMER 
EM SILÊNCIO…ERAS VALENTE! 
MAS ISSO, NÃO ACREDITO!!! 
ALÉM DE BOM, É BONITO 
ESTAR À MESA CALMAMENTE! 

À HORA DE ALMOÇO 
NÃO FALTA NINGUÉM! 
PORQUÊ? PORQUÊ? 
AI, EU SEI TÃO BEM!!! 

Cantilena nascida 
numa aula em que 
a Profª fomentava 

a criatividade 
junto dos alunos: 
dava o início da 

música, eles 
completavam 
e depois ela 

juntava palavras, 
fazendo canção. 
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Vimos cantar as Janeiras 
Embora em Dezembro ainda 
Ano Novo, Vida Nova                          
E nós pedimos jorna mais linda 

         De Sol a Sol, não         
           São tempos que vão      Bis 
           É mais doce o pão    
Ralhar, não ralha, só Ralha 
Quando faz a Assinatura. 
Carneirinho não faz mé,            
Outra mentirinha pura. 

        Mas que confusão  
          Há nomes que são     Bis 
          Só contradição   
Vira o tempo   
E muda a sorte        
Estes grandes casarões unidos      
Têm agora outro Norte 

     E depois desta união  
     E depois desta união  
     Entre os Órgãos reunidos         
     Temos, de tomar a decisão 

 A dialogar 
 A cooperar         Bis 
 Trabalhar 

Agora que somos muitos 
Agora que somos muitos 
Neste grande casarão, podemos      
Já trabalhar todos juntos 

 Basta de serão 
 Basta de serão         Bis 

Isso, não! 

Guerreiro que quer a paz 
Anedotas sempre conta 
Ah, mas na luta provoca o riso      
A toda a gente que encontra! 

Que divertimento 
Neste casarão        Bis 
Pois então! 

E da História temos Antas 
P’ra não esquecer o legado 
Um amigo sempre fixe é ele       
Vai ficar do nosso lado. 

   As antas perduram sempre 
   Nesta casa, sim senhor! 
   Se o passado não passar,  
   Nós temos, lembranças do seu cultor!       

É Senhor Doutor 
Sub-Director        Bis 
E escultor! 

 

E como estamos no Ano 
Europeu do Ambiente 
Um Ribeiro de águas puras            
Nós, recebemos de presente 
       Um ribeiro de águas puras 
       Águas puras de cristal 
       Queremos que permaneça assim       
       Para além deste Natal 
 Puro de cristal 

Puro de cristal    Bis 
Natural! 

Por baixo daquela ponte 
Muita água há-de passar 
E que a Nova Lei Orgânica        
Tenha pernas para andar 

Assim devagar 
Vais ter que esperar      Bis 
Vais cansar! 

Se ao trabalho se diz sim 
P’rós aumentos há senão 
Eu tenho cá para mim a forma      
De resolver a questão 
     Gratificação 

    Gratificação          Bis 
    Da Função 

6% não nos chega 
Nem sequer para as filhoses 
Não senhores, isso não pega, não      
Ponham lá mais alguns poses 

    Não quer a função 
    Tanta redução               Bis 

                No tostão 
Em comum comunicamos 
Todos em comunidade 
Estados Unidos da Europa                 
Vamos passar a ser de vontade. 

    E na CEE 
    Écu é que é                Bis 
    Mas que salsifré!  

E p’ra acabar a arrelia 
E p’ra acabar a arrelia 
Vamos lá todos dançar de roda        
E cantar com alegria 

     E com alegria 
     Todos neste dia        Bis 
     À porfia 

Já cantámos as Janeiras 
Vamos embora e a seco 
Nada levamos no bucho 
Nem peru nem pato marreco. 

Pedimos à toa 
Não há em Lisboa                  Bis 
Torresmos nem broa. 
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Define também o seu perfil e merece, por isso, menção especial o 
estímulo que a Profª Aida dava sempre aos alunos, no sentido de criarem as 
suas próprias Composições, sobretudo para Flauta.   

Entusiasmava-se e entusiasmava-os, num apoio firme e constante, 
gravando-os para se ouvirem e oferecendo-lhes depois a Música 
correctamente escrita na pauta. Em Maio de 1979, José Cláudio era um 
aluno distinto do 1º ano. Fez a sua primeira composição, seguida de outras 
e, no 2º ano, já as tocava com muita expressão.  Duas delas estão gravadas. 
A professora chamou os Pais com quem manteve contactos futuros no 
sentido de encaminharem o menino para o ensino especializado de Música, 
devido à sua intuição e capacidades demonstradas. Viveu essa alegria e o 
José Cláudio, já noutro nível de ensino, ia várias vezes à Escola para 
cumprimentar a Professora e lhe dar a conhecer os seus progressos 
musicais. Há ainda, por entre os seus documentos, para além daquelas, as 
composições do João Carlos, outro aluno que também encaminhou para o 
ensino artístico. Finalmente, uma gravação do Alberto Luís, do 2º 7ª, a tocar 
a sua composição que a Profª acompanha, cantando. 

 

Pretendo encerrar este Capítulo com a apresentação de três 
documentos assinados pelos respectivos Presidentes dos Conselhos 
Directivos da Escola Preparatória Damião de Góis ou a seu rogo e 
autenticados com Selo Branco. A que propósito, perguntar-se-á?! 

É que todos os professores, no seu percurso lectivo e para progressão 
na carreira, como forma de aceder a determinado Escalão, passaram a ter 
de apresentar Relatórios das actividades desenvolvidas durante um espaço 
de tempo alargado, um ou dois biénios, bem como Curriculum Vitæ 
circunstanciado. Ora, Aida Coelho, consciente dessa realidade que teria de 
enfrentar num futuro próximo, entendeu pedir uma Declaração escrita a 
quem de direito sobre o seu desempenho na Escola e/ou Comunidade 
Escolar, a partir de 1987. Integrava, então, esses documentos como Anexos 
no final dos Relatórios, que credibilizavam as suas próprias palavras. 

Na busca e recolha incessante de documentação que tenho 
procurado compilar para tornar mais autêntica e fidedigna esta Biografia, 
confrontei-me também com os ditos documentos, que digitalizo para o 
efeito, embora o Selo Branco tenha perdido visibilidade. Divulgo, neste 
momento, três desses comprovativos, passados em Julho de 1987, 88 e 89. 
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A magia de um Bando de Andorinhas… 
vivenciado por muitas crianças! 
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“Escolhe um trabalho de que gostes  
  e não terás que trabalhar um só dia em tua vida” 

                                                                                            CONFÚCIO (551-479 a.C.). 

 

 
 

Inicio este Capítulo com as próprias palavras da Profª Aida Coelho, 
um excerto da “Definição de Objectivos e Metodologia de Trabalho” 
apresentado por cada delegado de disciplina em Reunião de Conselho 
Pedagógico, 11 de Setembro de 1991: 

“É com muito gosto que preparo canções, música e letra da minha autoria, 
para trabalhar nas aulas com os meus alunos. Ensaio-os, preparo pequenas 
instrumentações com percussão, recorrendo ao Instrumentarium Orff e 
apresento-os habitualmente em público: ou só para Professores – funciona como 
grande estímulo – ou, quando é possível criarem-se condições na Escola, para 
todos os alunos, por turnos. Assim tem acontecido em anos sucessivos, no Dia 
Mundial da Música, nas Festas de Natal, nas Janeiras, no dia do Pai associado ao 
início da Primavera, no Dia da Criança … Espero poder continuar esta prática, 
renovando iniciativas e recriando outras, como o Hino e a Marcha da Escola, que 
me foram pedidos neste início de ano lectivo, pela Presidente do Conselho 
Directivo, Dra Angélica Luz.” 

 
Também nesta mesma reunião a Profª Aida apresentou ao Conselho 

Pedagógico uma proposta multidisciplinar, para vivência a nível de Escola, 
do Dia Mundial da Música, com participação ao vivo da Banda da Guarda 
Fiscal que, para o efeito, convidou. Essa proposta foi aprovada e passo a 
transcrevê-la, pela subtileza e coerência dos vínculos didácticos: 

• “PORTUGUÊS – Exploração interpretativa de texto, artigo… ou audição 
comentada de gravação do noticiário da manhã, com referência ao Dia 
Mundial da Música; 

• LÍNGUAS ESTRANGEIRAS – Preparação de cartazes e/ou etiquetas com ar 
festivo, em frases curtas aludindo ao dia e a afixar pela Escola; 

• ESTUDOS SOCIAIS/HISTÓRIA – Prospecção e levantamento de 
agrupamentos musicais no Bairro e sua caracterização. A Música através 
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da História – Músicos célebres portugueses: D. Dinis, Damião de Góis, D. 
João IV… 

• CIÊNCIAS DA NATUREZA – A musicalidade da gota de água que cai, do 
riacho que passa, o ruído bem timbrado da cascata, lembrando que, no 
mesmo dia se realça o valor mundial da Música e da Água; 

• MATEMÁTICA – O cantar em jeito de lengalenga de fórmulas 
matemáticas, como, por exemplo a Tabuada… A Música e a Matemática 
como linguagens universais; 

• EDUCAÇÃO VISUAL – A decoração dos pilares que sustentam os telheiros 
com cores diversificadas e com o desenho de símbolos instrumentais: 
triângulo, caixa chinesa, pandeireta, guizeira, clavas… 

• TRABALHOS MANUAIS – Realização, pelos alunos, de brinquedos 
musicais, de acordo com fotocópia de um guião cedido por mim, na 
qualidade de Delegada de Educação Musical; 11 

• ED. MORAL E RELIGIOSA – A Música como expressão da interioridade do 
Homem e do seu sentir religioso; 

• EDUCAÇÃO FÍSICA – A componente rítmica e alguns exercícios de 
coordenação motora, são pontos de contacto a assinalar; 12 

• EDUCAÇÃO MUSICAL – Para além da função organizadora e motivadora 
de toda a festa – 3º e 4º tempos da manhã, 1º e 2º tempos da tarde – o 
grupo apresentará apenas uma canção, dado o reduzido número de aulas 
anterior. Canção feita expressamente para o Dia Mundial da Música e 
com aproveitamento didáctico – o ritmo e os tempos. Será trabalhada em 
todas as turmas da Escola, excepto nas que ainda não tenham Professor 
colocado. 

A seguir à pequena exibição dos alunos, actuará a Banda da Guarda 
Fiscal, setenta e cinco elementos, primeiro livremente, depois com uma função 
eminentemente didáctica – explicando ao vivo os instrumentos da Banda e 
fazendo ouvir os seus diferentes timbres. Após essa lição ao ar livre, a Banda 
executará vários números do seu repertório e convidará à dança crianças e 
adultos.” 

 
Em pequeno parêntesis, sublinhe-se que Aida Coelho já tinha feito 

convite à Banda da Guarda Fiscal, em Março do ano lectivo anterior, para 
animar a festa da Primavera. Trinta elementos fizeram, então, a sua aula ao 
vivo, com idênticos objectivos aos que se lêem acima, incluindo um baile. 

Mas o Dia Mundial da Música não se ficou por aquele dia!  

 
11 Logo ali, a participação de Trabalhos manuais foi anulada pela dificuldade, num início de  

    ano, de os alunos poderem manejar, com alguma destreza, os materiais necessários. 
12 A disciplina ainda não estava representada pelo seu Delegado. 
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Prolongou-se para além de 1 de Outubro… repercutiu-se por todo o 
mês sob a forma de exposições que a Delegada de Disciplina organizou na 
sala de Convívio e na sala dos Professores, com miniaturas de instrumentos, 
jogos e livros didácticos da especialidade; na Biblioteca, com discos e filmes 
em Vídeo, a cargo de um Prof. do grupo, Carlos Branco. 

A proposta que citei, tal como a explanação deste tema que aqui se 
regista, estão inseridas num dossier organizado pela Profª Aida Coelho, onde 
incluiu toda a documentação referente àquele dia e em cuja capa, decorada 
com trombetas, se lê: 

 

 

 

 

 

 

 

Desse dossier constam também: a Canção que fez, com a Música 
escrita e ilustrada com desenhos de instrumentos; outra pequenina canção 
através da qual incentiva os seus alunos a descobrirem a música de forma 
lúdica; a carta que dirigiu ao Comando Geral da Guarda Fiscal, assinada pela 
própria e pela Presidente do Conselho Directivo; diversos cartazes com 
estímulos dirigidos aos colegas; algumas das motivações espalhadas pelos 
diversos pavilhões da Escola para sensibilização aos alunos, em cartazes 
apelativos, não só pelos versos como pela decoração em consonância; uma 
recolha de desperdícios com instrumentos musicais, feita pelos seus alunos 
a partir de pacotes de leite; carta de agradecimento ao Comando da Guarda 
Fiscal; a avaliação da festa; alguns depoimentos de alunos e fotos do evento.  

 
 
Ressaltam a graça, o ímpeto e a perseverança em toda a dinâmica 

que esta professora imprimia à Escola, desdobrando-se em rimas soltas e 
alegres, mas sempre com um timbre didáctico, que anunciavam cada 
acontecimento festivo do calendário lectivo e que me pedia, fossem 
ilustradas a preceito, segundo as suas sugestões. Farei prova de alguns 
destes documentos, difíceis de fotografar, pelo que insiro apenas o texto a 
cores associado às trombetas, numa tentativa de aproximação do original:  

DIA MUNDIAL DA MÚSICA 

A nossa Escola está em festa! 

Vem, Amigo!!  

Para esta festa e, a título 
de nota, também traba-

lhava com os seus alunos 
um conhecido Cânone em 

latim, “Sine Musica”, 
que se anexa em áudio. 

https://www.google.pt/imgres?imgurl=https://st.depositphotos.com/1454700/3303/i/950/depositphotos_33033245-stock-photo-heavenly-medieval-trumpet-circle-and.jpg&imgrefurl=https://br.depositphotos.com/33033245/stock-photo-heavenly-medieval-trumpet-circle-and.html&docid=Fck2OpCMDQi_dM&tbnid=6T7DCX4dmBjNMM:&vet=1&w=1023&h=723&bih=825&biw=1037&ved=0ahUKEwja--Xw-bHeAhUQ4YUKHUs4DXkQMwg_KAAwAA&iact=c&ictx=1
https://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiNvOam-rDdAhUNHxoKHRkeDqAQjRx6BAgBEAU&url=https://pt.depositphotos.com/128349520/stock-illustration-line-icon-usb-flash-drive.html&psig=AOvVaw0Yfkpl2ZJJ0ckH0y1r1rnJ&ust=1536686641976202
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Estímulo dirigido aos Colegas, no Pavilhão A 13 
 
  
 

 

Na véspera do Dia  
Mundial da Música 

 

 

 

  
Dizem… dizem… (Vamos ver) 
Que este ano irá ser 
Uma festinha pegada… 
Então a Trombeta ergueu 

No Dia Mundial           Sua voz ‘stridente… e deu 

da Música                     Sinal de arranque… mais nada! 

     
E agora? … desafiada 

    Esta fanfarra imponente… 
    Dará uva? … ou só tem parra? … 
    Fica a deixa: e quem tem garra 

    Toque… marche… e o Valente 14  

Dirá: “Que Escola engraçada!” 

 
Dê gozo ouvir a Trombeta! 

   Vem p’ra ͜a festa … não é peta!   
(A.B.C. 01.10.1991) 

 

 
13 Pavilhão central onde estavam sediados todos os serviços: Conselho Directivo, Secreta- 
    ria, Sala dos Professores, Gabinete Médico, Sala dos Directores de Turma e, no andar 
    superior, a Biblioteca, as duas Salas de Música e pequenas salinhas usadas para diversos 
    Clubes. 
14 Alusão ao Prof. Bartolomeu Valente que orientou na Escola vários cursos de Psicopeda-    
    gogia em 1990 e 1991, sobre o Insucesso escolar. 

P’ra amanhã que sugestões 
podemos dar afinal? 
“Música de fundo”, queres? 
Mas não chega o material 

 da Escola p’ra tantas Salas… 
 Quem quiser, tem que trazer… 
 Mas dar ao Dia outro “tom” 
 É já Música fazer! 

https://www.google.pt/imgres?imgurl=https://st.depositphotos.com/1454700/3303/i/950/depositphotos_33033245-stock-photo-heavenly-medieval-trumpet-circle-and.jpg&imgrefurl=https://br.depositphotos.com/33033245/stock-photo-heavenly-medieval-trumpet-circle-and.html&docid=Fck2OpCMDQi_dM&tbnid=6T7DCX4dmBjNMM:&vet=1&w=1023&h=723&bih=825&biw=1037&ved=0ahUKEwja--Xw-bHeAhUQ4YUKHUs4DXkQMwg_KAAwAA&iact=c&ictx=1
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Sensibilização aos Alunos: 
Motivações expostas nos vidros dos diferentes pavilhões da Escola e 

devidamente ilustradas. Também só registo alguns textos, os que sobraram; 
subentendam-se elementos decorativos; mantenho o colorido original, 
como já disse, tanto nesta página como no estímulo aos Professores.  

Por vezes, o incentivo partia até de frases conhecidas de poemas 
célebres da resistência: Luís Goes, intérprete e, possivelmente autor, ou 
António Macedo… 

 
 
 
 
 

 

          
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
A brincar sem me custar 
Música eu aprendo, aprendo 
E a cantar e a tocar…                      Bis 
Eu vou Música fazendo 

Tantas letras… sei-as todas! 
Números… também aprendi. 
E agora, já sei cantar 
DÓ, RÉ, MI, FÁ, SOL, LÁ, SI 

CINCO LINHAS, QUATRO ESPAÇOS 
É UMA PAUTA MUSICAL 
OLHA A CLAVE! … E OS COMPASSOS!... 
QUE COISA GIRA, AFINAL! 

O MELRO, O PINTASSILGO, 
O ROUXINOL E OUTROS MAIS… 
APRENDERAM A CANTAR 
NO BERCINHO COM OS PAIS!... 

VENS À FESTA?... 
OU VENS P’RA FESTA?... 
VÊ LÁ SE O TEU CORAÇÃO 
TEM MÚSICA… TEM?... OU NÃO?... 
DESCOBRE, MEXE, EXPERIMENTA 
SE EM TI ALGO CANTA… E TENTA 
SORRIR À VIDA!...  

“E ESTA?!” 

TRINADOS TÃO LINDOS 
FAZ O ROUXINOL! 
CANTA E SABE LER 
SOL SOL DÓ MI SOL 

“CANTA, CANTA 
COMO UMA 

 AVE OU UM RIO…” 
 

“CANTA, CANTA, AMIGO CANTA… 
VEM CANTAR A NOSSA CANÇÃO… 

TU, SOZINHO NÃO ÉS NADA, 
JUNTOS, TEMOS O MUNDO NA MÃO!!” 

 

O Coração dá o RITMO, 
A Voz dá a MELODIA: 

CANTEMOS, É O NOSSO DIA!! 

Incentivo aos seus próprios alunos 

https://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiNvOam-rDdAhUNHxoKHRkeDqAQjRx6BAgBEAU&url=https://pt.depositphotos.com/128349520/stock-illustration-line-icon-usb-flash-drive.html&psig=AOvVaw0Yfkpl2ZJJ0ckH0y1r1rnJ&ust=1536686641976202
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QUAL É ENTÃO O TROMBONE? 

A TROMPA? E O CLARINETE? 

A FLAUTA? O SAXOFONE? 

OS TÍMPANOS? E MAIS… MAIS… 

MOSTREM TIMBRES, NOMES, TUDO… 

QUAIS OS QUE TOCAM MAIS GRAVE?! 

E OS QUE TOCAM MAIS AGUDO?! 
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Visualiza-se a Canção do Dia Mundial da Música, 
tal como foi distribuída aos alunos, com a música escrita 

em compassos alternados 2/4 e 6/8. Encontrei recentemente o registo sonoro!! 
 

https://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiNvOam-rDdAhUNHxoKHRkeDqAQjRx6BAgBEAU&url=https://pt.depositphotos.com/128349520/stock-illustration-line-icon-usb-flash-drive.html&psig=AOvVaw0Yfkpl2ZJJ0ckH0y1r1rnJ&ust=1536686641976202
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No tocante à Avaliação deste evento que envolveu toda a Escola e, 
tendo como fonte o citado dossier, concluíram os Professores de Educação 
Musical em reunião de grupo que a Organização e a Execução foram boas; a 
Duração foi adequada; quanto ao Empenhamento dos Professores foi dito 
que, em futuras actividades deste género, deveriam marcar a sua presença 
no meio dos alunos, de modo a evitar distúrbios e não ficarem todos 
concentrados no cima da escadaria, dando assim cumprimento às indicações 
expressas em Ordem de Serviço; As Sugestões e Críticas por via oral, quer de 
Alunos, Professores, Funcionários e da própria Banda foram, cite-se o 
Relatório, “muitas, expressivas e enriquecedoras para uma próxima aventura. A 
nível escrito, anexam-se algumas que recolhemos.” 

 
A ideia proposta pela Delegada de Educação Musical – ouvir-se na 

escola durante todo o dia música de fundo (Sala de Convívio, Refeitório, Sala 
dos Professores, Secretaria, Gabinete do Conselho Directivo, Salas de Aula 
dos Professores que assim o desejassem) falhou nos dois primeiros espaços 
pela falta das funcionárias destacadas de véspera para essas funções.  

No entanto, como a Profª Aida Coelho diz no relatório:  
 
(…) “procurou superar-se, de certo modo essa lacuna, porque a Profª 

Dalila, a meu pedido, fez passeio comigo por toda a Escola, com o seu carro, 
janelas abertas, cujo leitor de cassettes permitia fazer ouvir a alguma distância a 
conhecida “MÚSICA NO CORAÇÃO”, respectivamente ao início de cada turno – 8 
e 13 horas.” 

 

A Consecução dos Objectivos, como item final da Avaliação, foi a 
desejada. Aceda-se à sua síntese:  

 
“O projecto partiu da sala de aula – Educação Musical, alargando-se às 

diferentes disciplinas, por fim a toda a Escola em simultâneo, sem fronteiras de 
aulas, de turnos, de matérias, de professores… 

Foi a festa anunciada pelas Trombetas!”  

 
Projecto e Organização, da responsabilidade da Delegada. 
Execução e Avaliação, da responsabilidade dos Professores de 

Música. 
Seleccionei dois comentários de alunos e duas fotos conclusivas do 

evento, posicionadas na página seguinte: 
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Profª Fernanda Iça, dando parabéns 

à colega Aida pelo êxito da festa. 

O carro, um recurso para se fazer ouvir  
em toda a Escola "Música no Coração". 
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No ano imediato, em 1 de Outubro de 1992, igualmente com cartazes 
espalhados por todos os pavilhões, a festa aconteceu ao ar livre, também 
com alargamento à Escola: primeiro, com os professores de Educação 
Musical e seus alunos, actuando de acordo com a vivência das aulas 
anteriores; depois, abrilhantada por Fernando Pereira, pelo Rancho 
Folclórico Rosas de Coja do Município de Arganil e por um grupo de Crianças 
Ciganas. 

A Profª Aida traçou uma grelha de toda a actividade, integrando a 
disciplina no Plano Anual de Escola – “PELA MÚSICA… À DESCOBERTA… DO 
TEU PAÍS!” onde deu realce à visualização em directo do desfile dos Músicos 
até entrarem no palco, dos trajes folclóricos e de grupos ciganos, suas 
respectivas canções e danças, tendo como objectivo levar os alunos a 
tomarem contacto com variantes regionais e culturas próprias, vivendo o 
ambiente de festa pela presença de ritmos variados, de múltiplos 
instrumentos e seus timbres, fazendo consciencializar que “A MÚSICA está 
em festa no Mundo e na nossa Escola”. 

Aliás, esta actividade ficou registada para memória futura no Jornal 
de Marvila, Nº 9, Outubro de 1992, pág. 4. 15 

 

 
15 Aida Coelho diligenciara, com antecedência, a presença na Escola dos Irmãos Salomé,   
    primeiro Vitorino, depois Janita, para dar todo o destaque ao Dia Mundial da Música.  
    Face à recusa destes por agenda preenchida para esse dia, recorreu a Fernando Pereira. 

   Em ambiente   
        festivo,  
Fernando Pereira  
   dá autógrafos  
      às crianças                                  
    na recepção  
  do Pavilhão A.   
   Terminada a                                          
   festa, Aida e   
 Dalila, vindas do   
 recinto, tentam   
  entrar a custo 
    no Pavilhão. 
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Interrompo este percurso para destacar o testemunho de duas 
colegas e, mais uma vez, reproduzir Declarações dos Conselhos Directivos 
relativas aos anos lectivos de 1990-91, 1991-92 e 1992-93, bem como dois 
outros documentos, referentes a este último biénio, louvores explícitos à 
Profª Aida pela Associação de Pais da Escola.  

Nuns casos, confirma-se o que já foi descrito nesta Biografia; outros, 
inspiram-me a que realce o que ainda não foi focado. 

 
“Amiga, quando me telefonaste a dizer que a Aida tinha partido para 

junto do Senhor, fiquei muito triste. Sem saber como, veio à minha cabeça o 
tempo em que nos conhecemos na Escola Damião de Góis...Lembro-me que olhei 
para ela, conversámos, mas só depois é que reparei que ela não via: Digo-te que 
me foi difícil continuar a falar-lhe, mas creio que ela não percebeu a minha 
hesitação, visto que a conversa continuou. Contava-me o que ia fazer com os 
alunos e eu entrei perfeitamente na conversa. A partir daí, sempre que a via, só 
ou contigo, havia sempre algo de útil para dizermos as duas ou as três. Era uma 
boa companhia e preenchia uma conversa com simpatia e interesse. Quando 
vinha à sala dos professores, como tínhamos turmas comuns, falava sempre dos 
projectos que tinha em mente e como os iria conciliar nos tempos lectivos. O rosto 
dela iluminava-se como se já estivesse a ouvir o efeito. Sentia-se que ela vivia com 
muita alegria aquilo que fazia.  

Não posso esquecer as festas que preparava, juntando todas as suas 
turmas, no Natal, na Primavera, no Dia Mundial da Música, nas Marchas… Um 
tempo que não se esquece! Esta relação durou alguns anos, até que eu tive de me 
aposentar para tratar das minhas maleitas. Tive muita pena de deixar o ensino, o 
convívio dos alunos e dos amigos. 

Desculpa se não consegui transmitir tudo o que a Aida foi como amiga e 
pessoa amável, sempre pronta para apoiar e a confortar moralmente quem 
precisasse de ajuda.”  

Maria Fernanda Iça 

“Fui docente na mesma escola em que a Aida leccionava Educação 
Musical. Sempre a considerei um exemplo de auto-superação. De forte 
personalidade, impunha-se naturalmente. Tive ocasião de estar com ela na 
mesma sala de aula e ver como a Aida conhecia e localizava todos os alunos da 
turma e mantinha a ordem e a disciplina sem problema algum. 

Era bem-disposta, independente e segura de si. Recordo-a com grande 
admiração.” 

Maria Gabriela Morais Costa 
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Os diferentes professores de Música celebrando com os alunos o Dia Mundial da Música: 

a Profª Fátima com a guitarra, o Prof. Fernando com a Flauta, a Profª Aida no órgão. 
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O Natal, também referido nestes documentos, era a festa que se 
impunha, passado o Dia Mundial da Música.  

Aida Coelho sensibilizava os seus alunos para terem uma boa postura 
e apresentação, sempre que se exibiam nas festas, Natal e outras, ou quando 
integrados nas visitas de estudo.  

Dava a esta cerimónia um certo requinte, ao estilo de “Liturgia de 
Natal”, distribuindo caderninho ilustrado, em cuja capa se desejava BOM 
NATAL ao mundo inteiro em várias línguas e, na contracapa, também uma 
mensagem universal de BOM ANO NOVO. Decorria habitualmente na 
Biblioteca da Escola, para as turmas da manhã e da tarde, com horário 
calendarizado.  
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                               CONCERTO DE NATAL 
amanhã às 9H na Biblioteca 

Vem e traz os teus alunos 
de acordo com o horário 

do placard! 

A.B.C. 

De véspera, afixava em cartaz o Convite aos professores, com um 
belo Presépio, em destaque. No próprio dia do Concerto, associava àquele o 
Convite dos alunos, também ilustrado e, mais uma quadra sua, uma espécie 
de “última chamada”, um apelo implícito de um certo toque místico:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HÁ SILÊNCIO…HÁ TERNURA… 
É LINDO, DAS NOVE ÀS DEZ: 
JESUS, MÚSICA E MENINOS… 
É NATAL, MAIS UMA VEZ!… 

Os alunos do 1º e 2º 10 
convidam os senhores 
professores a entoar 

com eles algumas 
CANÇÕES DE NATAL,  

hoje, às 10 horas. 
BOAS FESTAS! 

 
Um dos múltiplos exemplos que foram 
acontecendo ao longo dos anos… 
Diversificava sempre! 
Mas, de tantos… restam apenas estes! 
 

Insere-se foto isolada de um Natal, um momento descontraído, talvez antes do Concerto 
começar e que situo entre 1994 e 1997. A menina vestida de Nossa Senhora fala com as 

Professoras Aida e Argentina, enquanto o grupo espera o momento de começar. 

https://www.google.pt/imgres?imgurl=http://4.bp.blogspot.com/-AJeeASa11TE/TvToNZpOI_I/AAAAAAAAJ_k/c9zOjdGzxJs/s400/presepio.jpg&imgrefurl=http://iampsirn.blogspot.com/2011/12/historia-do-presepio-de-natal.html&docid=9MmDEKXFuDFrLM&tbnid=PM-XxvzbWxMNwM:&vet=1&w=359&h=264&bih=825&biw=1023&ved=0ahUKEwiW27Kame7eAhVQqxoKHcSUAk0QMwhnKB0wHQ&iact=c&ictx=1
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Na sequência das Canções, Aida Coelho incluía o Natal tradicional, 
(“Ó, Vinde, Crianças!”, “Alegrem-se os Céus e a Terra” – Beira-Baixa, “Noite 
Feliz!,”…) passando pelas Línguas (“Oh, Christmas Tree”, “Silent Night”, 
“Jingle Bells”, “Jésus, Petit Jésus”, de sua autoria (a referir mais tarde) e “Il 
est né le Divin Enfant”). Integrava depois as suas próprias canções, repertório 
enriquecido a partir de 1990, com mais três da sua autoria, nascidas nesse 
ano. 16 

Repita-se, imprimia solenidade ao acto, face a um Presépio vivo 
onde, para além das figuras principais, algumas crianças vestidas de pastores 
e de gente humilde vinham oferecer prendas ao Menino, deitado nas 
palhinhas ou ao colo de “Nossa Senhora”.  

Um bolo de grandes dimensões com vela compatível seria partilhado 
pelos meninos no final da festa e dava vida à última Canção, “Parabéns a ti, 
Jesus!”, que já vinha de 1986.  

Uma criança acendia a vela no momento em que se cantava “Acenda- 
-se a luz da Esp’rança…” 17 (ver pág. 141) 

“É Natal de Jesus”, (pág. 96) integrada pela primeira vez na festa de 
Natal de 1979, marcava todos os anos a abertura do Programa. A razão de 
ser desta canção ilustrará o testemunho de uma colega, na Conclusão desta 
Biografia; seguia-se “Hallelujah”, já situada em Agosto de 1978, (pág. 104). 
Depois, cumpria-se o programa acima discriminado.  
 

Como já vem sendo hábito, nas páginas seguintes visualizam-se as 
canções com a música escrita e colocam-se algumas fotos, as que sobraram.  

Aceda-se, neste sentido, às palavras da Profª Aida, extraídas também 
do seu Curriculum Vitæ:  

 
“Lamento ter de referir aqui a perda de grande número de fotografias, as 

melhores, de todas as actividades que tenho referido, visto tê-las disponibilizado 
a colegas que, na minha Escola, se encarregaram de reconstituir a MEMÓRIA DA 
ESCOLA. Após uma Exposição, todas as fotografias, minhas e de outros 
professores, ao serem retiradas, ficaram coladas umas às outras. Não me foi 
possível procurar negativos.” 

 
16 Só é apresentado registo sonoro das canções da autoria de Aida Bruno Coelho, ainda que    
    todo o espectáculo de Natal tenha sido gravado, ano após ano. Nalguns casos apresento  
    até as duas versões: a Solo e com os alunos, em festa. 
17 A Profª Aida estabelecia contactos com diferentes pastelarias, solicitando a oferta de um  
    bolo de Natal para animar a festa das crianças e conseguia sempre o seu objectivo. 
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Nesta canção o primeiro verso da primeira parte oscila nas interpretações: 
“Conta a lenda” ou “Diz a Bíblia”; na segunda parte, segunda quadra, 3º e 4º 

versos também diferem: “E mais Luz, mais Luz mas não de estrelas 
                                              Trouxe Jesus! E a Luz ficou!” 

Apresentam-se também dois registos sonoros: no primeiro, a autora    
interpreta apenas a primeira parte e o Refrão; no segundo, em ambiente festivo e 

barulhento, interpreta-se a canção completa de acordo com estas alterações. 
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Quatro fotos de um Natal na biblioteca: na primeira, em destaque Nossa Senhora, S. José, 
o Menino pouco visível, os Reis Magos e, enfim, parte do grupo coral; na segunda, 

destaque para o Menino e a Vela que uma Criança acabou de acender, “Acenda-se a Luz 
da E’sprança!”, no final da última canção; na terceira, parte do grupo coral e a profª 

Aida, no órgão; na quarta, terminada a festa, partilhando as sobras do bolo, mantiveram- 
-se cinco professores e três elementos da Associação de Pais (à direita). Destaque especial 

para a Profª Angélica Luz, atrás, à esquerda, tão dinâmica e que tão cedo nos deixou! 
 

Visualiza-se o enorme 
Cartaz, afixado numa 

parede, com a  
letra da Canção 

"Parabéns a ti, Jesus!”, 
decorado com  

o Bolo e a Vela. 
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Ainda na temática de Natal e, para que a mesma não volte a ser 
abordada, é oportuno referir uma Canção que Aida Coelho fez em Dezembro 
de 1994, da qual, infelizmente, também não posso apresentar gravação; 
apenas a melodia tocada no Programa Finale. Foi distribuída aos alunos com 
o nome “Noite de Luz” e ilustrada com Anjos tocando música. Pode ver-se 
uma reprodução fotografada, em miniatura, seguida do registo no Finale.  

Mais tarde, em 2014, quando a minha amiga estava a transpor as 
suas músicas para computador, questionou o nome então atribuído e optou 
por chamar-lhe “Sonhei com um Anjo”. Como me pedia sempre opinião, eu 
discordei com ardor, preferia que o título reflectisse uma temática associada 
à época natalícia, mas perdi. Obviamente, foi a sua opinião que prevaleceu!  

Em 10 de Agosto de 2016, confrontada eu com a sua perda física, 
percebi, mais uma vez, que nada acontece por acaso e que aquela escolha, 
a uma distância de dois anos, fora nela um processo de busca interior, uma 
espécie de premonição recatada… como um despertar mágico, no qual ela 
se tornara protagonista da sua própria história…  

“Sonhei com um Anjo” foi a Canção seleccionada para dar corpo à 

pagela fúnebre que lhe preparámos, a amiga Olívia e eu, pela leveza da 

música, pelas asas… e pela empatia com o Anjo:  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Se o Anjo voltasse, 
Queria pedir 

Me desse asas brancas 
P’ra com Ele subir.” 

Hoje, esta música  
está sempre comigo… 

no toque do telemóvel. 
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Também nesta época natalícia, a Profª Aida trabalhava muitas vezes 
cânones em Latim e há até duas gravações com esses estudos, para depois 
os transpor para as aulas. “Jubilate Deo” e “Dona Nobis Pacem”. Aqui se 
inserem, apenas em formato áudio:  

A fechar o dossier Natal, destacam-se pequenos poemas que Aida 
Coelho usava em contexto Escola para distribuir Boas Festas, seja no C.D., na 
Secretaria… aos diferentes colegas, também entre a Família e Amigos, três 
deles musicados, sendo que um tem a música escrita, mas não encontrei 
gravação; dos outros dois, consta o registo áudio sem pauta. 
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JESUS, O MENINO 
ALEGRIA TRAZ 
AO MUNDO. OS HOMENS 
CONSTRUAM A PAZ! 

TODOS NÓS O BEM 
DESEJAMOS! QU’REMOS 
NATAL COM JESUS?! 
UNS AOS OUTROS DEMOS! 

Arpejos e vozes ecoam nos ares 
Do espaço infinito nos vêm cantares 
E as harpas e os anjos em coros celestes 
Envolvem a terra: Jesus nasce prestes! 

 
A todas as Meninas 
Da nossa secretaria 
Desejamos BOM NATAL 
Cheio de LUZ e ALEGRIA! 

E O ANO NOVENTA E OITO 
Seja rico de venturas: 
Saúde, Paz e Amor, 
Mais dinheiro e... mais ternuras! 

Na noite da CONSOADA 
Pensar nos outros é humano! 
Sorrir à Vida é um truque 
No dia primeiro do Ano! 

Com vinho e filhós de chila 

Brindem por Aida e Dalila 

É Natal, é Natal, é Natal!  
De JESUS, nós Lhe cantamos. 
É Natal, é Natal, é Natal! 
Homens parai, vos lembramos! 

Homens parai, vos lembramos! 
É Natal, é Natal, é Natal! 
Natal de Amor, Paz tenhamos. 
É Natal, é Natal, é Natal! 

 

O Natal é algo mais 
Do que as prendas que trocamos 
Quem as troca... porque o faz? 
Se humildes, Amor, não damos?! 

Boas Festas! Ano Rico 
De saúde, de alegria, 
De amizade, de trabalho, 
De paz, sempre em cada dia. 

La, lala, lala, lala, la, la, la, la, 
La, lala, lala, lala, la, lala, lala, lala, 
La la la la la la la la – 3xs 
La la la la la la la 
E Sininhos tocam dlim, dlim, dlão           Bis 
Sininhos respondem dlim, dlim, dlão 

Vê-se primeiro só a quadra e depois o cartão 
que ofereceu com música escrita e legendado: 
“Desejam Profª Aida e alunos”. Nesse ano, 
também o ofereceu na DGEBS aos diferentes 
gabinetes, em nome do NAPDV. 

SININHOS 
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Absolutamente contemporânea daquelas três canções de Natal, 
concebidas em 1990, “A Turma e a Música” nasceu num contexto de 
indisciplina associado ao início do ano lectivo. Havia que sensibilizar os 
alunos, sobretudo os que estavam no 6º Ano e já vinham de outros 
professores, para a necessidade de um trabalho lectivo, sério e rigoroso, que 
passava pela pontualidade de todos, logo ao primeiro toque.  

Ensinada a canção, em diálogo, a porta da aula aberta, os alunos 
entravam silenciosamente, ocupavam os seus lugares, enquanto a 
professora tocava no Órgão e todos cantavam, fazendo jus ao texto.   

Excelente motivação! 
Também só no Programa Finale a poderemos captar. 
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Partindo agora da Declaração da Profª Graça Marcelo, relativa ao ano 
lectivo de 1988-89, pág.156, é posto todo o enfoque na Festa das Janeiras, 
concebida, ensaiada e apresentada por Aida Coelho com os seus alunos, no 
andar superior do Pavilhão A.  

Merecido destaque pela originalidade da ideia, o Convite é 
anunciado neste Pavilhão central, no acesso à Sala dos Professores, numa 
quadra: 

 

 

 

 

A representação destas Janeiras de 1989, por ter sido um 
espectáculo tão bonito, teve outras repercussões: expandiu-se, logo de 
imediato, até ao pátio da Escola, depois para a Escola dos Olivais Sul e 
também, já no mês de Fevereiro, para departamentos do Bairro, associados 
à Santa Casa da Misericórdia, em duas sessões: ATL de Crianças e Centro de 
Dia para Idosos.  

Como este evento se calendarizou próximo do Carnaval, a professora 
Aida preparou e ensaiou um arremedo, pequeno número de cinco minutos, 
chamado “À Despedida” com a figura de um Rapaz que contracenava com o 
“Entrudo”, ambos devidamente caracterizados e, intervindo à vez, junto de 
dois grupos: “Crianças” e “Público”, ensaiados para o efeito. 

Retomando a festa, ainda mesmo naquela euforia e feitas as contas 
ao que rendeu (1.125$00) Aida Coelho, por qualquer motivo que não 
recordo, não terá devolvido, no imediato, essa importância ao Conselho 
Directivo, o que fez nascer um improviso jocoso, 18 para além de um 
comentário às emoções que andavam no ar: 

 
 

 
 
 
 
 

 
18 As importâncias recolhidas eram entregues no C.D. e, no momento oportuno,  
    canalizadas, então, para o objectivo previsto. 

PEDIMOS, MAS TAMBÉM DAMOS: 

TEMOS ENTÃO P’RA OF’RECER 

UM PEQUENO ESPECTÁCULO, 

SUBAM CONNOSCO P’RA VER. 

ASSUNTO DO DIA 
CÁ DA PEQUENADA 

JANEIRAS, MAIS NADA… 
QUE GRANDE EUFORIA!!! 
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MENINAS, DEVERAS, 
PARECI CALOTEIRA… 
NEM POR BRINCADEIRA… 
DESCULPAS SINCERAS!! 

PENSO ESTAR OKEY. 
VERIFIQUEM BEM: 
MAS JUROS, SE OS TEM, 
NESSA… NÃO IREI!! 

Passeio de estudo ao Jardim Zoológico, 2º2ª e 2º5ª. 
Atractivo do momento, “A Foca e o Golfinho”, conforme consta no folheto das 

“Janeiras” – 1989. Depois, o passeio prosseguiu até à zona de Belém, onde se come  
a merenda. Muitos alunos jogavam à bola pela relva e poucos ficaram na foto. 

Grupo apreciável de professores. Aida, na segunda fila, sentada na relva. 
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Continuemos, pois, o itinerário de Aida Coelho, expresso no seu 
Curriculum Vitæ, onde se começa a perceber em que moldes decorreu este 
espectáculo: 

  
“Desde 1988, consciente dos amplos objectivos da Educação Musical, 

procurei tornar presente com os meus alunos, aspectos do Património Cultural 
Português para que se não perdessem na memória do povo.  

Nesse sentido, diligenciei recriar as Janeiras, numa perspectiva 
pedagógico-didáctica, enquadrando-me assim na nova política de educação que 
remete para a celebração das comemorações e das grandes festas populares.”  

 

Os objectivos que Aida Coelho definiu para esta actividade foram de 
tal modo ambiciosos, até pelas estratégias multidisciplinares implícitas, que 
captaram o interesse de todos os intervenientes na comunidade escolar. 
Assim, a festa ia-se repetindo, aprimorada, ano após ano, tendo atingido o 
seu expoente máximo em 6 de Janeiro de 1993, quer pelo ensaio mais 
esmerado das danças que preparou com os alunos, como pela melhor 
adequação dos trajes regionais que eles ostentavam.  

O espectáculo ficou parcelarmente filmado na actuação da manhã, 
mas, face ao empenhamento da Presidente do Conselho Directivo, Dra 
Angélica Luz, houve cobertura total do evento, em Vídeo, na parte da tarde, 
tendo sido convidado o Presidente da Junta de Freguesia de Marvila. 

Leia-se como a Profª Aida motivou os alunos para esta actividade, 
num excerto da grelha de planificação que entregou ao Conselho Directivo:  

 
“Como estratégia inicial, lancei a questão aos alunos para que, em 

Família, debatessem as suas origens: – Quem sou? Quais são as minhas raízes? – 
Recolhidas as respostas, seleccionei as cinco regiões do País mais representadas 
e, como o Plano Anual de Escola se intitulava ‘À DESCOBERTA’ nele integrei 
facilmente a Educação Musical, ‘PELA MÚSICA … À DESCOBERTA… DO TEU PAÍS’, 
como aliás, já o tinha feito nas múltiplas vivências do Dia Mundial da Música.”   

 

Porém, antes de priorizar os objectivos e de explicitar o percurso 
pedagógico, cumpre dizer que esta actividade “sui generis” deu corpo a um 
Projecto Interdisciplinar na Área do Português e da Educação Musical, 
respectivamente assumido por mim e pela colega Aida, em Concurso 
público, para gozo de Licença Sabática.  

Acompanhemos, então, as suas palavras, extraídas do Relatório de 
Acesso ao 10º Escalão – Actividade Docente e Apreciação Crítica, entre 1 de 
Janeiro de 1994 e 31 de Outubro de 1996: 
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“Em Março/Abril de 1993, concorri à Licença Sabática, concurso até então 
vedado aos Ensinos Preparatório e Secundário. Apresentei um Projecto 
Interdisciplinar – Trabalho de Investigação Aplicada – ‘À Descoberta do teu País!’ 
elaborado por mim, na qualidade de professora de Educação Musical e pela 
colega Dalila de Jesus Guerrinha, na qualidade de professora de Português. De 
acordo com as normas legais, este Projecto requeria o Parecer de um Perito, 
Professor Universitário com credenciais nesta temática. 

No final do Ano, quando ambas preparávamos já o próximo ano lectivo, 
como Delegadas de disciplina que éramos, a cumprir o último ano de um triénio, 
fomos informadas de que o nosso projecto fora seleccionado, num ‘plafond’ de 
mais de 500 concorrentes para 205 licenças autorizadas.” 

 

E posto isto, para evitar redundâncias, definam-se os objectivos que 
presidiram a esta actividade de Escola e que vieram a ser transpostos para o 
trabalho realizado no Ano Sabático que, repita-se, teve como referente, uma 
experiência de grande sucesso. 

Cite-se agora, mas já do Trabalho de Investigação Aplicada, de 
autoria conjunta, o ponto 2 – Retrospectiva: 

 

“2.1. Definição de um percurso pedagógico 

Desde 1988, a professora de Educação Musical Aida Bruno Coelho, 
consciente dos amplos objectivos da sua disciplina, lançou-se, com os seus alunos, 
num trabalho que ultrapassou em muito a estrita dimensão das aulas, para o qual 
definiu os seguintes objectivos: 

. Dar a conhecer aspectos do Património Cultural Português para que se 
mantivessem vivos na memória do povo; 

. Proporcionar às crianças e jovens da zona de Lisboa (dos 10 aos 15), o 
contacto com outras regiões de Portugal, no plano da tradição, através do 
conhecimento do folclore, da música, dos trajes regionais, da gastronomia; 

. Recriar didacticamente músicas regionais, adaptando-as, no plano  
linguístico e, neste caso, às Janeiras das diversas regiões.”  

Guiada por estes três grandes objectivos e como já foi referido, a 
Profª Aida recriou para 1989, de forma inédita, “As Janeiras em Portugal”, 
com letras de sua autoria e de acordo com as seguintes etapas: 

 “2.2.  As Janeiras, numa perspectiva pedagógico-didáctica 

.   seleccionar de cada região uma música mais representativa; 

. criar para essa música uma letra que evidenciasse características 
próprias da região seleccionada, pondo em relevo: aspectos típicos, usos e 
costumes, gastronomia, falares regionais; 
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             . informar os alunos sobre a realidade cultural das Janeiras – como se 
processavam no nosso país e o porquê dessas manifestações populares; 
             . ensaiar os alunos no espaço aula, preparando-os para se exibirem: 
cantando, dançando e trajando adequadamente, à maneira de cada região. 

 De acordo com esta retrospectiva resultou, pois, um trabalho final de 
síntese, ‘À Descoberta do teu País’, muito aplaudido, exibindo os alunos, pelas 
danças cantadas e, como seria suposto, o folclore de cada região, a sua música, 
os trajes regionais, com alusões à gastronomia, aos hábitos e aos costumes, não 
sem primeiro terem passado, naturalmente, por uma fase informativa de análise 
e de pormenor.” 

 Às cinco regiões já referidas, a saber: Minho, Trás-os-Montes e Alto- 
-Douro, Beira Litoral, Baixo Alentejo e Algarve, Aida Coelho acrescentou 
outras duas. A Madeira, a meu pedido, por simpatia com as minhas raízes 
madeirenses por via materna e Lisboa, na Estremadura, onde não era hábito 
cantarem-se Janeiras, mas onde todos os intervenientes habitavam. Neste 
contexto, esta última canção, ganhou Música e Letra de sua autoria. 
 Era distribuído um livrinho com a sequência das Canções por região, 
cada uma delas com letra adequada e ilustrada com os respectivos produtos 
e trajes típicos. Tal como no Natal, também nas Janeiras, se ia mudando o 
Ano da festa na capa do fascículo, bem como a identificação das turmas que 
ofereciam o espectáculo, mantendo-se sempre as sete regiões definidas no 
início do Projecto.  
 O trabalho desenvolvido naquele Ano Sabático centrou-se em toda 
esta actividade, experimentada em aula e apresentada à escola, como se 
comprova pelo vídeo existente, ainda que feito em equipamentos frágeis e 
desgastados, ao serviço dos professores nessa década, mas actualmente já 
digitalizado em Vídeo MP4 e em vertente áudio MP3. 

 
Dessa investigação, resultou um volume de 311 páginas A4 

recheadas de ilustrações adequadas e onde foram desmultiplicadas até ao 
limite todas as conexões possíveis de carácter musical e linguístico, variantes 
vocabulares, também contos de fadas, lendas e adivinhas de grande 
vitalidade nos costumes de cada região,  pratos típicos e receitas, bem como 
todo um enquadramento histórico-geográfico e económico-social e ainda 
variadíssimas ressonâncias no mundo das artes, relativas a cada região, 
passando pela tela de escritores, pintores e cineastas.  

 
Esteve exposto no V Fórum de Experiências Educativas, no Pavilhão 

Carlos Lopes e, segundo fontes da Vereação da Cultura, a C.M. de Lisboa 
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teria querido publicá-lo. Não chegou a concretizar essa ideia por falta de 
verbas, devido à sua grande extensão e por não estar dactilografado.19 

 
Leia-se um pequeno excerto da Conclusão: “Este trabalho ‘À Desco-

berta do teu País’, pela sua ampla e multifacetada natureza, não se poderá nunca 
concluir. Será sempre um percurso, um estudo inacabado através das mais 
variadas formas e expressões culturais do ambiente português nas suas diversas 
áreas regionais, mas que contribuirá, isso sim, para a divulgação do Mundo 
Português ao nível de cada aluno, pela sua utilização didáctica na 
assimilação/interiorização do português e da educação musical, tal como nos 
propusemos.” 

 
           
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 
 
 

 
19 Este trabalho foi escrito à mão, mas com grande rigor. Recheado de imagens, recortes e     
    desenhos, tornava-se difícil, na época, sem os recursos informáticos de hoje, enquadrar  
    tanta imagem com texto dactilografado. Apenas o Índice foi escrito à Máquina. 

A Licença Sabática 
terminara em  
01.09. 1994. 

 
Regressámos ambas 
 À Escola, nessa data, 
para iniciar um novo 

ano lectivo e 
dispúnhamos, 

legalmente, de mais  
120 dias úteis para 
apresentação do 

Trabalho de Inves-
tigação Aplicada, 

com parecer final do 
Orientador Científico, 

exigido pelo 
Despacho 

169 A/ME/92  
e que se anexa aqui, 

depois de 
digitalizado. 
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Aproveitando a disponibilidade única de não ter de cumprir horário 
escolar no ano lectivo de 1993-94, Aida Bruno Coelho frequentou a Escola 
Superior de Educação de Lisboa e aí concluiu, em Julho de 1994, as cadeiras 
que lhe deram equivalência à Licenciatura em Música, sob orientação da 
Doutora Isabel Carneiro.  

Disse várias vezes que cursou essas matérias, não tanto pela 
aquisição de conhecimentos ministrados, aliás, não aplicáveis ao nível de 
ensino que leccionava, mas para atingir seu verdadeiro objectivo – poder 
prosseguir na carreira e aceder ao 10º Escalão.  

Dito e feito: documentação entregue na Secretaria da Escola e, logo 
que foi desbloqueado o acesso ao 8º Escalão, de que falaremos no final 
deste Capítulo, acedeu de imediato ao 10º, pela contagem do tempo de 
serviço. 

 

Vencido este parêntesis, prossigamos.  
Como tem vindo a ser exposto, através das subtilezas poéticas tão 

peculiares a Aida Coelho, o espectáculo das Janeiras, de acordo com os 
objectivos definidos e, no respeito pela tradição, incluía, a recolha de algum 
dinheiro que, no final, era devidamente contabilizado e convertido em 
actividade didáctica.  

Em cada ano, havia sempre uma novidade, algo apelativo, para onde 
a Professora canalizava depois os alunos em visita de estudo.  

Por exemplo, neste ano de 1993 estava em exposição o mundo dos 
Dinossauros na Faculdade de Ciências, na Rua da Escola Politécnica. Então, 
acabadas as canções das Janeiras e, num recurso à música da canção infantil 
“Jardim da Celeste”, as crianças tiravam os chapéus, dirigiam-se à 
assistência, cantavam duas quadras que a profª Aida preparara e recolhiam 
as ofertas. Nesta cantiga final, o destino mudava todos os anos, em função 
do atractivo do momento. (Recorde-se o exemplo atrás mencionado, “a 
Foca e o Golfinho”, no Jardim Zoológico, cujos versos, diziam:  

“Vou ir ao Jardim Zoológico / Giroflé, giroflá! 
  Ver a foca e o golfinho… / Venha, venha, o dinheirinho…). 

No Pavilhão central, em local bem visível, duas quadras apelativas e 
devidamente ilustradas, convidam à festa. Começam por evocar o ano 
anterior, anunciam o espectáculo e solicitam uma recompensa...  

E, logo no dia seguinte, contabilizados os resultados do evento, em 
novo cartaz exposto no mesmo local, discrimina esses valores, em outras 
duas quadras: 



 
 

192 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
É agora chegado o momento 
de se visualizar o livrete das 
Janeiras, obviamente aqui 
colocado em páginas soltas, 
com o ano de 1993 
assinalado. Como já foi dito, 
Aida Bruno Coelho é a 
autora dessas letras 
compostas para as 
respectivas músicas 
regionais, todas em 1989. 
Dispensamo-nos de 
apresentar as Músicas 
escritas, por uma questão de 
contenção de páginas, 
também por serem de 
domínio público e de todos 
sobejamente conhecidas 
(ainda que tenham sido 
integradas no Trabalho de 
Investigação Aplicada para a 
Licença Sabática).  
 
“Janeiras em Lisboa” Música 
e Letra de Aida Coelho. Escrita em computador. 

P’RA MANTER A TRADIÇÃO 
OS JANEIREIROS VIRÃO 
SAUDAR-VOS DIA DE REIS: 
ESPERAM ALGO QUE LHES DEIS 
 
VIVEI COM ELES A CENA 
E ELES DIGAM: «VALEU A PENA…» 
A PENA… COMO QUEM DIZ… 
O ESFORÇO, FEITO NUM TRIZ. 

O ESFORÇO, FEITO NUM TRIZ, 
VALEU A PENA, VALEU… 
PARA ALÉM DO QUE RENDEU, 
FOI UMA MANHÃ FELIZ! 
 
MUITAS PALMAS, «REIS» CHORUDOS:     
UM CHOCOLATE, UM PASTEL,  
UMA PASTILHA – FARNEL… 
CADA UM QUARENTA ESCUDOS. 

Total em dinheiro: 1.886$50 
                                +    113$50 (arredondamento que fiz)  

      _________ 
                                = 2.000$00 (a dividir por 50 meninos) 

https://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiNvOam-rDdAhUNHxoKHRkeDqAQjRx6BAgBEAU&url=https://pt.depositphotos.com/128349520/stock-illustration-line-icon-usb-flash-drive.html&psig=AOvVaw0Yfkpl2ZJJ0ckH0y1r1rnJ&ust=1536686641976202
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 Letra composta para “O Vira do Minho” 

Para transmitir a todos os presentes o espírito e a alegria do povo do 
Minho, ouve-se a Professora a dar "Vivas aos Minhotos" 
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A título de exemplo e, apenas nesta primeira composição, repare-se 
em toda a diversidade para que a letra nos remete: 

. Aspectos típicos  
             da gastronomia local (broa, rojões, vinho verde) 

da actividade económica – a pesca (sável, trutas, salmão, lampreia);   
             subentendam-se os rios (Minho, seu afluente Coura, Lima…) 

da vida activa: ocupação profissional/trabalho caseiro (Bordadeiras  
             de Biána, Fiadeiras do linho) 

do falar regional (a oposição V/B; abertura da vogal a intermédia) 

. Modo de ser alegre do minhoto  
(cantar… e o Vira dançar/faz qualquer minhoto/sorrir e vibrar!) 

Neste seguimento, impõe-se uma nota da Profª Aida Coelho, 
integrada no referido trabalho de investigação: 

 

“Vira do Minho” é, de facto, o nome por que se tornou tão popular esta 
melodia; no entanto, a tonalidade menor, não é de modo nenhum, característica 
das melodias autênticas do povo alegre do Minho. Apesar disso, ela também ali 
chegou e fez-se, sem dúvida, de todos bem conhecida. Assim, conscientes embora 
daquela realidade, foi com alguma lógica que, decidimos aproveitá-la na 
actividade lectiva em questão (…) Depois de um trabalho recentemente 
desenvolvido na exploração dos modos maior e menor, esta melodia sugeria 
interessantes formas de criatividade.” 

. Pela observação da imagem  

o traje típico da mulher minhota e o ouro que ostenta faz parte do  
folclore e do orgulho regional. 

 

 

 

 

  

 

 

 

https://www.google.pt/imgres?imgurl=https://rosamulher.files.wordpress.com/2016/01/7578d-111.jpg&imgrefurl=http://mariarosam.blogspot.com/2016/01/trajes-folcloricos-lavradeira-de-viana.html&docid=K0_UW8P9iR-09M&tbnid=QQvlFD4baxHwFM:&vet=1&w=480&h=640&bih=825&biw=1118&ved=2ahUKEwjIy66c9djeAhVEXxoKHUwqAXYQxiAoBHoECAEQGA&iact=c&ictx=1
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Letra composta para os “Pauliteiros de Miranda” 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Letra composta para os “Pauliteiros de Miranda” 

 

As expressões usadas que revelam o conhecimento do povo transmontano, foram, em 
parte, captadas no início dos anos 70, no passeio linguístico a Trás-os-Montes. 
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Letra composta para “Coimbra é uma lição de amor” 

Alusão aos tempos de outrora, o vibrar da cidade pelas sonoridades… 
Enquanto o comboio estava parado nas estações de Coimbra, ouviam-se os pregões às 
Arrufadas de Coimbra e às Barriquinhas de Ovos Moles de Aveiro, também ali vendidas. 
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 Letra composta para “Grândola Vila Morena” 

 

A belíssima letra desta canção perdeu-se um pouco, no excessivo chocalhar,  
uma tentativa de caracterizar a vida dos Pastores e dos rebanhos no Monte.  

Por isso, apresento-a no final desta exibição, pela voz da Profª. 

https://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiNvOam-rDdAhUNHxoKHRkeDqAQjRx6BAgBEAU&url=https://pt.depositphotos.com/128349520/stock-illustration-line-icon-usb-flash-drive.html&psig=AOvVaw0Yfkpl2ZJJ0ckH0y1r1rnJ&ust=1536686641976202
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 Letra composta para “Tia Anica de Loulé” 

Nesta dança algarvia e, de acordo com a tradição, ouve-se a Professora Aida 
 a fazer as marcações do Baile mandado. 



 
 

199 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pedindo os Reis, a Professora introduz mais alguns produtos típicos,  
tentando imitar a fala madeirense. 

Letra composta para “O Bailinho da Madeira” 
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As Janeiras em Lisboa 

Para exemplificar “o fungagá… o zumzum” que serão as Janeiras no séc. XXI, 
a Profª deu liberdade aos três alunos que intervêm, mas o resultado ficou sem graça, 

no vídeo. Apresento também esta canção pela voz da sua autora. 



 
 

201 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

202 
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Por iniciativa do Conselho Directivo, celebrou-se pela primeira vez, 
na escola o Dia do Professor, a 31 de Janeiro de 1992, tal como consta na 
Declaração passada pela Dra Angélica Luz, em Junho desse mesmo ano.  

Aida Coelho interveio na festa, tendo criado para tal um número 
humorístico, parodiando com o Ministro da Educação e, desdobrando em 
quatorze quadras, todos os problemas inerentes à classe docente, desde a 
Avaliação dos Professores às Mudanças de Escalão e Aumentos da Classe. A 
música escolhida, para que, palavras suas, “todos alinhassem facilmente”, 
foi o “Natal dos Simples de Zeca Afonso que, na ocasião, acompanhou com 
Maracas. Bis no 3º e 4º versos de cada quadra. Regista-se o texto na íntegra 
e em áudio, ainda que as duas últimas quadras tenham apenas sido ditas. 

             PARA O DIA DO PROFESSOR 

                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

É dia do PROFESSOR, 
Senhor Ministro, oiça bem: 
Não é justo que se feche em copas 
E não venha aqui também. 

Venha já, Senhor Ministro 
Venha brincar, dê uma falta, 
Alguns são senhores doutores, mas outros 
Querem-no ter entre a malta! 

Fizemos só meia folga, 
Trabalhámos um pouquinho… 
É bom quebrar a rotina, venha, 
Vai haver provas de vinho. 

A cantar ao desafio, 
De malga e copo na mão, 
A festa vai ser de arromba, venha, 
Já lhe abrimos o portão! 

Automóvel confortável 
Sabemos que vai trazer, 
Mas aqui o ambiente aquece 
“Frioginho num bai ter”. 

Venha já, não traga nada, 
Comes e bebes já temos 
E p’r’animar mais a festa, nós, 
No meio da roda o poremos. 

Depois, no auge da festa, 
Em “ponto de rebuçado” 
Vai dizer-nos, com certeza, a todos 
O que p’ra nós, tem guardado. 

Primeiro um aumentozinho 
Com mudança de Escalão… 
Depois faremos um ensaio aqui 
Da “tal” Avaliação… 

“Satisfaz” a toda a gente 
Não Satisfaz quem trabalha 
Mas que grande bico d’obra, esse, 
São João Bosco nos valha! 

Pedagogos…pedagagos… 
Adeus… ó pedagogia… 
Agora as modas são muitas, são… 
Senhor Ministro, sabia?! 

Tostõezinhos, é que sim… 
“X por cento” bem puxado… 
Veja lá, Senhor Ministro, isso… 
Se não… passa um mau bocado! 

Este Coro vai crescendo, 
Vai subindo, acaba em cone… 
Se nem o eco aí chega agora, 
Em “Maio há videofone”!... 

Desabafar dá saúde, 
Mas em “ladainha”, não! 
Já chega. Vamos embora, profs, 
À paparoca, então. 

O “IVA”, taxas e tachos 
Tudo entra na cozinha… 
Sebastiões comilões, cuidado… 
Convém mantermos a linha. 

https://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiNvOam-rDdAhUNHxoKHRkeDqAQjRx6BAgBEAU&url=https://pt.depositphotos.com/128349520/stock-illustration-line-icon-usb-flash-drive.html&psig=AOvVaw0Yfkpl2ZJJ0ckH0y1r1rnJ&ust=1536686641976202
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Avançando um tudo nada no ano lectivo, ali estava o Dia dos 
Namorados, sendo São Valentim o patrono!  

Emoções a transbordar, a profª Aida alimentava todas as festas com 
uma imensa alegria que quase a transfigurava. Transmitia esse entusiamo 
aos alunos para que assimilassem bem e depressa, para depois se exibirem 
e serem aplaudidos na escadaria do Pavilhão A.  

 Era um estímulo eficaz! Memórias que, porventura, ainda hoje 
perduram no coração da criançada, agora… já “na ternura dos quarenta”!!! 

 Comprava do seu próprio bolso, de acordo com a letra das canções, 
botões de rosa vermelhos que colocava na Sala dos Professores para 
despertar sensibilidades, estimular a compra e gerar a oferta, no calor da 
amizade:   

  
Em lugar de destaque, junto à jarra das rosas, pendurava um grande 

coração vermelho com uma quadra em cada face para suscitar a curiosidade 
e desencadear a compra:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“E a prenda que se aconselha/ É uma rosa vermelha!” 

SOU PEQUENINA, MAS LINDA! 
OF’RECE-ME COM AMOR! 
VAIS A TEMPO HOJE AINDA, 
BENVINDA É SEMPRE UMA FLOR! 

JÁ ME SORRISTE… MAS AINDA 
NÃO ME TIRASTE DAQUI! 
P’RA QUEM AMAS OU P’RA TI 
LEVA-ME, QUE SOU TÃO LINDA! 

Visualizam-se as crianças  
na escadaria, vêem-se os  
corações vermelhos e  
lê-se "Valentine's Day" 

https://www.google.pt/imgres?imgurl=https://us.123rf.com/450wm/vectorkif/vectorkif1701/vectorkif170100071/69918917-feliz-dia-dos-namorados-cart%C3%A3o-pendurando-cora%C3%A7%C3%B5es-vermelhos-com-fundo-rosa-suave-com-letras-vintage-m%C3%A3o-d.jpg?ver%3D6&imgrefurl=https://es.123rf.com/photo_69918917_feliz-dia-dos-namorados-cart%C3%A3o-pendurando-cora%C3%A7%C3%B5es-vermelhos-com-fundo-rosa-suave-com-letras-vintage-m%C3%A3o-d.html&docid=KPX19g0iuldrdM&tbnid=SQPHyHu_ZlOSJM:&vet=10ahUKEwiPgIfghdreAhVOThoKHVqWDREQMwiDASg4MDg..i&w=450&h=232&itg=1&bih=825&biw=909&q=ver%20cora%C3%A7oes%20vermelhos&ved=0ahUKEwiPgIfghdreAhVOThoKHVqWDREQMwiDASg4MDg&iact=mrc&uact=8
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“Brincando com o Dia dos namorados” foi a primeira canção a nascer em honra de  
São Valentim: engraçada, cómica até, pronta para despertar afectos naquele nível 

etário. Formada por seis estrofes. Em cada uma delas, o Refrão é um dístico com Bis, 
seguido de duas quadras. Apenas no Finale. Na disciplina de Inglês, fazia-se o culto de 
São Valentim e, pela Música, a Profª Aida associou-se com outra canção original: uma 

loja onde se vendiam prendas, de acordo com os objectivos daquela disciplina; 
também o Francês esteve presente e nasceu mais uma canção adequada, como se 

verá adiante. Infelizmente, não encontro o registo gravado da primeira, mas… deliciei- 
-me quando localizei a segunda, numa velha cassette e uma terceira ainda, em quatro 

sextilhas, intercaladas com duas quadras! Todas as crianças tinham ao peito um 
coração vermelho, recortado em cartolina brilhante que ostentavam com orgulho. 

 
 

https://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiNvOam-rDdAhUNHxoKHRkeDqAQjRx6BAgBEAU&url=https://pt.depositphotos.com/128349520/stock-illustration-line-icon-usb-flash-drive.html&psig=AOvVaw0Yfkpl2ZJJ0ckH0y1r1rnJ&ust=1536686641976202
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A Música não chegou a ser   
escrita. Apenas áudio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

É o amor, é o amor, é o amor! 
S. Valentim 
Que me faz 
Pedir-te hoje p´ra mim  
Um rapaz 
Valentão, sonhador!… 

É o amor, é o amor, é o amor! 
S. Valentim 
Saberei 
Dar-te provas sem fim 
Que serei 
Valentina no amor! 
 

Meu coração, ai, ai 
Bate apressado 
Bate apressado 
Porquê no meu peito? 

S. Valentim, por favor, 
Dá-me um jeito, 
Só um jeitinho 
Dá-me um namorado. 

É o amor, é o amor, é o amor! 
S. Valentim 
Que me faz 
Pedir-te hoje p´ra mim  
Um rapaz 
Valentão, sonhador… 

É o amor, é o amor, é o amor! 
S. Valentim 
Saberei 
Dar-te provas sem fim 
Que serei  
Valentina no amor! 

São Valentim – Fevereiro 1993 
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Apraz-me dizer que tenho percorrido os diferentes momentos 
festivos do Calendário Escolar para evidenciar toda a versatilidade de Aida 
Coelho, a sua capacidade criativa, energia, determinação e a forma como 
magnetizava os alunos, conseguindo obter resultados surpreendentes.  

Sem dúvida, a formação artística que recebeu na Escola António 
Feliciano de Castilho, onde foi educada, conferia-lhe segurança, ousadia e 
uma invulgar força interior para arquitectar e pôr de pé, na sequência de um 
rigoroso desempenho lectivo e de uma boa interacção professor/turma, 
tantos espectáculos que exprimiam resultados das aprendizagens. 

Definiu como lema, no seu percurso na docência, trabalhar para uma 
Escola em Festa e desempenhou esse papel até ao limite, ano após ano, sem 
exaustão. As festas da Primavera já tiveram aqui o seu momento de ouro. 

O DIA DA MÃE, referido inclusivamente numa das primeiras 
Declarações dos Conselhos Directivos, também tinha o seu lugar, embora 
fosse sempre deslocado, por se tratar de um domingo.  

 

Mãe, que alegria, 
Todo o mundo neste dia 
Tem canções, hinos 
De amor puro de meninos. 

Mãe, escuta 
Meu coração                                    
E dá-me a mão:           
A vida é luta.   

Mãe, da alegria                    Bis 
Esta é a melodia! 

Mãe, escuta 
Meu coração                                    
E dá-me a mão:           
A vida é luta.   

Mãe, da alegria  
Te canto esta melodia! 

 
A MI MADRE  

 
 

 

Para festejar esse dia, Aida 
Coelho em 1989 compôs uma letra para 
a Música de Beethoven da 9ª Sinfonia e 
dava-a aos alunos em cartõezinhos para 
que oferecessem a suas Mães. Não 
restou nenhum e, nos fragmentos que 
tentei compilar em migas de papel, 
receio que a letra não esteja completa. 

Experimente cantá-la, a partir 
da música em computador!! 

Recordo, a propósito, uma outra 
canção, demasiado tocante, por um 
conteúdo cheio de um terno amor e 
saudade que fez em língua espanhola, 
também em 1989 e que dedicou à 
própria Mãe. Por sorte, localizei-a em 
2019, sob a forma de estudo.  

Não é demais relembrar aos 
ouvintes, as péssimas condições em que 
as gravações eram feitas, sem quaisquer 
expectativas, apenas um apontamento. 
Perdoem-me a ousadia de as divulgar 
assim mesmo, sem a mínima qualidade 
sonora.  

Não arrisco escrever o texto desta canção. 
Prefiro que simplesmente a ouça. 
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Nesta festa, Aida Coelho 
queria os pavilhões 

ilustrados com colec-
ções de postais sobre os 
“Direitos da Criança”e 

Poemas de Alice Gomes, 

Júlio Roberto e Thiago 
de Mello que não se 
inserem aqui para 

limitar o texto. 

O Dia da Criança chegava célere e a Profª Aida recorria, por hábito, a 
canções suas já aqui referidas, que orquestrava em trabalho lectivo, também com 

um grupo de Flautas, apresentando os alunos nas escadas do Pavilhão A e nas 
escadas exteriores, nesta sequência: “Sorrir, Amar!” feita no seu ano de estágio, 
pág. 82; “Nas Asas do Pensamento”, mais conhecida por “Brincar, pular!”, pois 

assim começava o Refrão, composta nas Colónias de Férias, pág. 102 e “Os Direitos 
da Criança”, criada para o Ano Internacional da Criança, págs. 94/95. A partir de 

1991 passou a integrar o “Hino da Criança” que compôs em Maio desse ano, para a 
Música de Beethoven da 9ª Sinfonia – Só no Finale; ainda musicou a conhecida 
“Cantiga de Roda” de Thiago de Mello, que recebeu aplausos. O áudio partiu de 
uma fita de cassette distorcida no início; más condições acústicas e voz rouca… 

 

No ano lectivo seguinte acrescentou ao Dia da Criança outro 
hino à vida. Não está escrita a música, mas há áudio. 
Duas quadras com Bis e um dístico como Coda. Um dos postais usados com 

a letra da Canção de Roda. 
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Viva a Terra, viva o Mar,  
Viva em nós esta alegria! 
Viva o Mundo, que nos faz, 
Viva a nossa fantasia!              B 

Viva a gente para amar,           I 
Viva a nossa poesia!                 S 
Viva a vida, viva a paz! 
Viva a vida, viva a Paz! 
 

Viva a vida, viva a Paz! 
Viva a vida, viva a Paz! 

 
Para conceber o Hino da Escola, Aida Coelho informou-se 

devidamente sob o ponto de vista histórico-literário, acerca da figura de 
Damião de Góis e, como ela própria dizia, fez a sua 
Biografia em hino. Era comum tentar mais do que 
uma versão, quer nas letras quer nas músicas, 
avaliando depois a que mais lhe agradava, 
pedindo-me sempre um parecer, extensível, neste 
caso, à colega Angélica. Fez três versões, duas 
delas idênticas, com a mesma música, mas Refrão 
diferente e pouco mais; a terceira totalmente 
distinta. Faço questão de apresentar todas. 
Aprovada por unanimidade, por ela própria e por 
nós, a versão que, na verdade, correspondia ao seu 
sentir pedagógico, expresso no Refrão:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
. 

Letra, música e arranjo musical 
muito atraentes. Do policopiado que 
dava aos alunos, queria o verso da folha 
ilustrado com fotografias da “Escola em 
movimento” e, no canto superior direito, 
o Bilhete de Identidade de Damião de 
Góis, dentro de uma cercadura.  

 

Da Escola vou levar 
Saber e Amor! 
E hoje eu sou botão, 
Mas serei Flor! 

Da flor que desabrocha 
Nasce o fruto 
E eu serei da Escola 
O bom produto... 

B.I. de Damião de Góis 

No Refrão, queria um Coração  
e uma Flor em botão. 

HINO À VIDA 
Maio 1992 

Também no início de 1992 respondeu com “engenho 
e arte” à solicitação da Presidente do Conselho 
Directivo, como se de uma encomenda se tratasse… 
e fez o Hino e a Marcha da Escola Damião de Góis. 
Assim, no dia 1 de Junho de 1992, os seus alunos 
cantaram pela primeira vez em público o Hino da 
Escola, depois de terem interpretado as quatro 
canções referidas. Passados dias, na festa de 
encerramento do Ano lectivo, numa actividade em 
que intervieram todas as turmas da Escola, o 
espectáculo arrancou com o Hino da Damião de Góis 
cantado em uníssono pela Comunidade escolar: 
alunos, professores, pessoal administrativo e 
associação de Pais, seguido do desfile da Marcha 
com o mesmo nome, dezassete Arcos em cada turno, 
com a especial colaboração e diligências da 
Associação de Pais. Vídeo, arquivado na escola.   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

https://www.google.pt/imgres?imgurl=https://lh3.googleusercontent.com/-fFgCT0ys0HA/ViZp5x4_X5I/AAAAAAAAZsQ/vX5TZra65MY/w383-h480-n/rosa%2Babriendose.gif&imgrefurl=https://plus.google.com/%2BImagenesdeamorCc/posts/YfLkWuccDtq&docid=rQuSltMLxaEoNM&tbnid=mi4YbqRxIdUG5M:&vet=1&w=383&h=480&bih=825&biw=822&ved=2ahUKEwihwabR4tzeAhVmxoUKHfAuDa4QxiAoAXoECAEQFQ&iact=c&ictx=1
https://www.google.pt/imgres?imgurl=https://openclipart.org/image/2400px/svg_to_png/2528/GMcGlinn-love-heart.png&imgrefurl=https://openclipart.org/detail/2528/love-heart&docid=jcw-nAcvQRL0bM&tbnid=kHZe0kgCimYNwM:&vet=1&w=2477&h=2400&bih=825&biw=822&ved=2ahUKEwigt9nZ5NzeAhUQExoKHfnvDaoQxiAoA3oECAEQFw&iact=c&ictx=1
https://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiNvOam-rDdAhUNHxoKHRkeDqAQjRx6BAgBEAU&url=https://pt.depositphotos.com/128349520/stock-illustration-line-icon-usb-flash-drive.html&psig=AOvVaw0Yfkpl2ZJJ0ckH0y1r1rnJ&ust=1536686641976202


 
 

210 
 

Do Hino, transcreve-se primeiro a Versão não apurada, na qual 
assinalo com cor diferente as alterações, relativamente àquele que foi 
divulgado; também se pode ouvir porque existe registo sonoro (A Capella) 
e, de seguida, a Versão oficial, ambas com timbre Marcial: O corpo do Hino 
com três estrofes, cada uma formada por duas Sextilhas; O refrão, duas 
quadras com Bis, no fim de cada estrofe.    

Cantando espalharei  
Por toda a parte,         
Se a tanto me ajudar 
O engenho e arte!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

Foi Damião de Góis,              E a nossa Escola tem,                No estrangeiro viveu 
Entre os heróis                    Sabemos bem,               E conheceu 
De Portugal,      Seu nome, pois.              Lutero, Erasmo… 
Um bom escritor,    Qu’rer é poder:                             Regressou, 
Historiador     Pod’remos ser                              Mas mal passou!... 
Daqueles tempos, afinal.      De Portugal também heróis.       Cronista vero, que ͜entusiamo!... 
 
De música sabia                    Como este diplomata,              E a Inquisição depois 
E conhecia      Em qualquer data              Condenou Góis? 
Outras Ciências:                    Há um homem forte:              Talvez… Quem sabe?... 
Matemáticas,      Nas Crianças               De Camões 
Didácticas,       Põem esp’ranças…              Nos corações 
Idiomas, exp’riências…     À vida, Sorrir a sorte!              Grande, esta força cabe! 

 Antes da versão  
 escrita no Finale,  
 anexa-se uma  
 miniatura  
 do policopiado  
 oferecido aos   
 alunos, 
 onde se visualiza,  
 no Refrão,  
 um Coração e  
uma Flor em botão. 
 

Refrão
o  

Bis 

HINO EM DÓ MAIOR 
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Após estes, seguir-se-á a terceira versão do Hino, também em áudio e, de imediato, 
“Portugal das Rosas” que, não sendo Hino nem Epopeia, é uma visão histórica do 
Portugal de outrora que Aida Coelho recriou em poema na mesma data (como se 

pretendesse ilustrar aquele que veio a ser o Pavilhão de Portugal na Expo 98). Pena 
é que a gravação esteja toda ela impregnada de um ruído de fundo que lhe reduz a 

beleza e de onde foi captado o texto; a divisão estrófica é susceptível de não 
corresponder àquilo que ela idealizara, quando o criou. 
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HINO EM RÉ MAIOR 

Portugal das Rosas 
Da Santa Isabel. 
Portugal do Mar               
D’El-Rei D. Manuel. 

Pan pan pararararan 
Pararararan, pararararan pan         
Pan pan pararararan                        Bis 
pararararan pan pan pan pan         

Portugal das Rosas 
Da Santa Isabel. 
Portugal do Mar 
D’El-Rei D. Manuel. 

Portugal Poeta 
E dos Descobrimentos. 
Portugal que a Fé 
Faz vencer tormentos. 

Pan pan pararararan 
Pararararan, pararararan pan         
Pan pan pararararan                        Bis  
pararararan pan pan pan pan         

Ó Mar, Ó Mar! 
Vai ao Mar do Mundo inteiro… 
Portugal não te tem medo 
E a desbravar-te é o primeiro! 

Tantas lágrimas, tantas chorou, 
                                          Quem amou… 
Para ser corajoso e vencer, 
A lutar, p’ra chegar, sem saber, 
     Que fazer… 
                                   Ó Mar, Ó, Ó Mar! 

Portugal das Rosas 
Da Santa Isabel. 
Portugal do Mar 
D’El-Rei D. Manuel. 

Portugal Poeta 
E dos Descobrimentos. 
Portugal que a Fé 
Faz vencer tormentos. 

Pan pan pararararan 
Pararararan, pararararan pan          
Pan pan pararararan                         Bis  
Pararararan pan pan pan pan           

Ai, Mar Ó Mar,  
Mar enigma de pavor! 
Portugal de homens audazes 
Vence o fero Adamastor!  

Portugal das Rosas 
Da Santa Isabel. 
Portugal do Mar 
D’El-Rei D. Manuel. 

Portugal Poeta 
E dos Descobrimentos. 
Portugal que a Fé 
Faz vencer tormentos. 

Pan pan pararararan                         
Pararararan, pararararan pan        Bis 
Pan pan pararararan                         
Pararararan pan pan pan pan 

PORTUGAL DAS ROSAS 

Crianças tens          Inda criança,             
Ó, Damião de Góis, parabéns!       O nosso Damião é a esperança 
A lembrar o teu nome em cada dia,      De seu Pai e do Rei de Portugal. 
Queremos dar alma, mais vida       P’ra ͜a corte vai. Cresce, estuda… 
À nossa Escola         É respeitado. 
E torná-la conhecida!        Mas a sorte também muda… 

            Refrão           Refrão 

Viva a Damião de Góis        Escola Damião de Góis,  
De pequeninos heróis        Teus pequeninos heróis 
Povoada. Que alegria!                    Bis      Serão grandes num ideal!              Bis 
Sãos e fortes nós seremos       O Amor semearemos               
E as mãos nos demos                     E as mãos nos demos 
Já! Juntos, nós, triunfaremos!       Já! Juntos, mais fortes seremos! 
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Ainda que outras situações intermédias ou mesmo anteriores 
mereçam destaque, de momento e, por ser óbvio, falar-se-á da Marcha 
Damião de Góis e, só depois, retomaremos o que ficou pelo caminho.  

A referência à Marcha da Escola aparece em vários documentos, 
desde o seu Curriculum Vitæ a Actas de Disciplina e Conselho Pedagógico. 
Mas, onde se encontra delineada em pormenor, com inclusão de fotos, é no 
Trabalho de Investigação Aplicada para a Licença Sabática, ao qual passo a 
recorrer:  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Marcha Popular – Junho 1992 – À frente do desfile o Arco “Escola Damião de Góis” 
 

“É o desfile alegre e surpreendente, pela primeira vez organizado na 
Escola Preparatória de Damião de Góis, ao longo de todo o espaço aberto do 
Campo de Jogos. A Profª de Educação Musical, Aida Bruno Coelho, autora da 
música e da letra, solicitou a colaboração dos Professores de Trabalhos Manuais 
e Educação Visual, conseguindo concretizar esta sua vontade de dar ao 
encerramento do ano lectivo um brilho muito especial. Foi assim que a Associação 
de Pais classificou o facto, em menção honrosa que atribuiu à referida professora. 

Partindo do Campo de Jogos, os alunos percorreram toda a Escola até ao 
portão de saída, circundando os pavilhões. 

34 Arcos – um por turma – 17 em cada turno escolar 

A Junta de Freguesia, solicitada para o efeito, colaborou oferecendo os 
Arcos e cada turma construiu o seu nas aulas acima referidas, tendo sido feito 
concurso no final, para premiar o melhor.” 
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Mais três fotos  
do desfile: 
 
na primeira,  
os alunos marcham  
erguendo os Arcos. 
A turma 6º 10ª  
está identificada  
pelo arco; 
 
 
 
 
 
 
 
 
na segunda,  
formando U,  
imagem de  
conjunto,  
ainda que 
cortada sobre  
o lado direito;  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
na terceira,  
circundando 
o Pavilhão  
do Refeitório, 
o desfile avança. 
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Prosseguindo a análise e, já numa perspectiva de interpretação 
textual, colaboração que, aliás, foi pedida aos Professores de Português, 
passo a citar: “Marcha infantil composta expressamente para o efeito – Música 
e Letra perfeitamente adequadas uma à outra e ao nível etário a que se destinou. 
Por toda a letra, a autora fez ecoar intenções didácticas.”  

Sugiro agora ao leitor uma interacção mais directa e dinâmica nesta 
análise: por favor, pesquise na letra, págs 226 e 227 os versos que se 
enquadram em cada item: 

   . ora relativos ao nível etário dos alunos, a caminho já de uma adolescência; 

   . ora um estímulo ao ‘savoir-faire’ e à autoconfiança; 

   . ora alusões ao decurso do ano lectivo com as solicitações próprias da idade e  
     inevitáveis consequências; 

   . ora a despedida da Escola e a visualização de férias sadias e alegres; 

   . ora a vivência das festas populares, com fogueiras, bailaricos, sardinhas…; 

   . ora ainda aquele tom de permanente folia que perpassou em toda a Marcha,  
     com um convite mais acentuado no Refrão; 
   . ora também a abertura ao Meio – com saída da Escola para o Bairro e um   
     convite expressivo; 
  . e, finalmente, aquele sentimento tão português da saudade… 

Mas, a concluir, ressalve-se ainda este comentário, colhido na 
mesma fonte: 

“A Música nasceu naturalmente jovial e muito cantável – viva, bonita, 
graciosa, leve, perfeitamente ajustada a um grupo infanto-juvenil, com um cunho 
bem popular, nada inferior a qualquer Marcha popular representativa dos Bairros 
Lisboetas. 

 Foi um projecto ambicioso e foi também uma realização feliz. A letra da 
própria Marcha foi preparada para desfilar no Bairro. A Associação de Pais 
chegou mesmo a contactar as autoridades locais para darem o apoio necessário; 
no entanto, algumas dificuldades de última hora da própria Escola, não o 
permitiram. Balões de todas as cores oferecidos pela referida Associação de Pais, 
animaram a festa.” 

 
Como se tem constatado, era costume, em todas as actividades 

festivas, a Profª Aida espalhar pela Escola alguns estímulos, ora anunciando 
o espectáculo, ora estimulando a uma boa postura… Porém, muitas 
cartolinas se danificavam ao serem retiradas dos vidros, pelo que, neste 
caso, encontro apenas uma quadra, relativa ao desfile… Quem leva o Arco?! 
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Por afinidades temáticas e, 
dando um salto, entramos no 
ano lectivo 1995-96, em que 
Aida Bruno Coelho procedeu à 
revisão e ampliação da Marcha 
da Escola, conferindo-lhe outra 

vida, outra dinâmica, outro status… imbuída do espírito do projecto que 
arquitectara: “PARA UMA ESCOLA EM MARCHA!” 

Sigamos as suas palavras, extraídas do Relatório de Acesso ao 10º 
Escalão e do “Relatório da Marcha Damião de Góis”, Actividade Inter Turmas 
que coordenou nesse ano e, sobre a qual, preparou o respectivo dossier. 

As citações são fragmentadas, quanto baste para que se entenda a 
construção do projecto. Para introduzir e justificar a revisão e ampliação da 
marcha, esta professora parte da experiência realizada em Junho de 1992: 

“Com base numa experiência de há três anos, também por mim proposta 
na Escola – Marcha Damião de Góis (na altura, vivida com muita alegria, mas sem 
grandes exigências, sem verbas, sem trajes, sem saídas para o exterior, em que 
tudo se desenrolou na Escola com 34 Arcos simples de contraplacado, oferecidos 
pela Junta de Freguesia e decorados em Trabalhos Manuais e Educação Visual, 
um por Turma, tendo-se concentrado as turmas no campo de Jogos e desfilado da 
primeira à última, com o seu Arco à frente, entoando graciosamente a Marcha), 
repito, com base nessa experiência, apresentei de novo, logo no início do ano 
lectivo 1995-96, como Projecto Inter Turmas, uma proposta de trabalho 
planificada e reformulada em função das intervenções das diferentes disciplinas. 
Os professores das minhas três turmas aderiram, de imediato, ao projecto; a 
colega Dalila Guerrinha informou que os professores das suas duas turmas 
também participariam. Para dar desenvolvimento a esta ambiciosa tarefa, com 
cinco turmas intervenientes, convoquei três reuniões” (…) 

Relatório de Acesso ao 10º Escalão 

Sucedem-se agora vários fragmentos do Relatório da Marcha: 

“O Figurino e os Arcos careceram de estudo minucioso para o 
desenvolvimento que eu perspectivava. Com o nascer do Tema, nasceu-me o 
gosto de vestir os Marchantes, Rapazes e Raparigas, respectivamente de 
Manjericos e Alcachofras. Transmiti a minha ideia à Professora de Educação 
Visual, Carmo Pólvora, que a interpretou com êxito e assim surgiu o Figurino.  

A escolha dos tecidos e a confecção, por um lado, a pintura dos Arcos e a 
qualidade dos adereços, por outro, mereceram muita dedicação e tempo. Pôr em 
prática o figurino chegou a ser polémico, mas conseguiu atingir-se o objectivo 
inicial, graças ao esforço e empenhamento da Professora de Educação 

  Há sortes… quem leva o arco? 
  E a turma vai toda bem. 
  A Marcha sai de manhã, 
  Mas sai à tarde também. 
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Tecnológica, Lurdes Mendonça. Os doze arcos – 6 simples e 6 duplos – ficaram 
lindos, adornados com festão de cores seleccionadas, manjericos, alcachofras e 
muitas outras flores (a grande maioria confeccionada nas aulas de EVT) produtos 
hortícolas e silvestres, balões, lanternas, fitas… Os 6 Arcos duplos evidenciavam 
pinturas trabalhadas com esmero pelo Professor Manuel Godinho, verdadeiros 
quadros com características da zona e não só:  

‘– são preciosas as suas sugestões’ – dizia-me com frequência o colega 
que se sentia a pouco e pouco envaidecer com a obra que saía das suas mãos. De 
facto, soube valorizar de modo excepcional as minhas ideias e utilizou a 
documentação que eu obtive em Bibliotecas e na C.M de Lisboa, a propósito, por 
exemplo: 

• do topónimo Chelas (onde fica sitiada a Escola) que remete para Aquiles, 
herói da mitologia grega; 

• dos frontões do Palácio dos Alfinetes; 

• da linha férrea de Chelas; 

• da fotografia de Damião de Góis e dos símbolos que a ele associei: Livro e 
Flor; 

• dos Santos Populares, com as suas particularidades; 

• enfim, de todo o ambiente que caracterizava a zona em tempos idos e de 
que ainda hoje existem vestígios: azinhagas, vales, quintas…” (…)  

“Para a Coreografia, dei as minhas sugestões aos Professores de Educação 
Física que prometeram pronta colaboração o que, infelizmente, nem sempre se 
verificou.” (…) 

“Na generalidade, importa dizer que tudo teria sido mais fácil se tivesse 
havido uma parceria homogénea de todos os intervenientes no processo.  

Sinto-me, no entanto, muito feliz porque, apesar do trabalho ter recaído, 
de forma violenta, no final do Ano sobre mim que o coordenei e sobre a colega 
Dalila que em tudo colaborou activamente, a exibição terminou com êxito na 
Escola Secundária Dom Dinis, em 5 de Junho, ao lado de outras Marchas das 
Escolas do Ensino Básico da zona, ganhando assim o Projecto outra dimensão: 
Inter Turmas e Inter Escolas. 

A Junta de Freguesia ofereceu a cada Escola uma placa comemorativa que 
a Direcção da Escola Damião de Góis fez questão de a entregar directamente a 
mim própria, como autora da Música, da Letra e Coordenadora de todo o 
Projecto. Registei, com agrado, a apreciação das outras Escolas participantes: 
quanto à Música por ser inédita; quanto à Letra por ter sido a única que se fez 
ouvir e compreender naquele imenso espaço.  

A Marcha desfilara ao som da gravação da cassette e de um Coro 
constituído por 30 elementos que evidenciavam balões de cores alegres e 
variadas e que, no final, rebentaram uns após outros, à maneira de foguetes. 
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Incompreensivelmente, o CAVALINHO, previsto e anunciado na Ficha 
Técnica, não compareceu à exibição, depois de todas as garantias dadas e 
confirmadas de véspera pela colega Sandra Amorim, ela própria Trompetista, o 
que, para mim, foi forte motivo de surpresa decepcionante. 

Posteriormente apresentada na nossa Escola como actividade de 
encerramento do ano lectivo – 21 de Junho, o espectáculo foi, sem dúvida, menos 
brilhante pela falta de ensaios intercalares da Coreografia, pela aparelhagem 
sonora inadequada, por condições atmosféricas menos favoráveis – o vento 
soprou forte no momento e rasgou dois Arcos. Fez-se a largada de 200 balões, 
comprados e enchidos no momento com uma garrafa de gaz que consegui obter 
gratuitamente da Firma Ar Líquido, como forma de assinalar o final da festa.  

Toda a Escola estava enfeitada em jeito de Arraial, nomeadamente o 
recinto onde o espectáculo decorreu (Parque de estacionamento). Para 
enriquecer mais esta actividade, convidei previamente para este dia, um grupo 
de Crianças Ciganas, entre os 6 e os 10 anos, integrado na Obra Nacional da 
Pastoral dos Ciganos que apresentou no recinto a sua bonita Marcha Cigana, 
seguida da nossa. No final do espectáculo, associaram-se, também, aos nossos 
alunos para o lanche que preparei.” (…) 

“E, para que se cumprissem os nossos ideais e objectivos, faltava apenas 
que a Marcha desfilasse nas ruas do Bairro. Para isso, a PSP devidamente 
contactada, fez desviar o trânsito da Rua principal e a Marcha desfilou, fazendo 
jus à letra: 

Tão grande é o Bairro de Chelas! 
Abram portas e janelas 
Que a Marcha vai a passar! 

           Saiam todos p’ra’a folia, 
         Vivam hoje esta alegria…     

       Venham pr’a a rua cantar!...” 

RELATÓRIO MARCHA “DAMIÃO DE GÓIS” 1995-96 
Aida Bruno Coelho 

 

Também, desta vez, o Jornal de Marvila, bimestral, apresentou a 
cobertura das Marchas, no seu Nº 21, Novembro 1996, págs 6 a 9. 

A Professora Aida Coelho integrou ainda no seu Relatório cinco 
Anexos: no primeiro, dava sugestões didácticas para todas as disciplinas 
curriculares, no contexto Marcha, também à Associação de Pais (a quem 
solicitava colaboração directa com a Educação Visual e Tecnológica na 
confecção dos trajes, com a Educação Musical e Educação Física, na 
organização, no desfile e ainda no apoio monetário possível) e à Junta de 
Freguesia de Marvila (pedindo apoio monetário, colaboração na organização 
do desfile, através de aparelhagem de rua, divulgação, meios de apoio, 
segurança no desfile e controlo do trânsito); do segundo anexo, constavam 



 
 

219 
 

as Actas de todas as reuniões do Projecto a que presidiu; do terceiro, um 
Mapa de “Receitas/Despesas” organizado pela Vice-Presidente do Conselho 
Directivo, Profª Lurdes Amado, comprovando toda a movimentação de 
fundos que o Projecto implicou. A esse propósito, acompanhem-se, de novo, 
as palavras da Profª Aida, extraídas do mesmo Relatório: 

“Movida por um grande desejo de tornar este Projecto o menos 
dispendioso possível à Escola, satisfaz-me realçar que as fontes de receita foram 
fruto de um esforço enorme, de um matutar constante, de um fabricar de ideias, 
tudo convergindo para a angariação de fundos que permitissem cobrir o máximo 
das despesas inerentes a um Projecto com este alcance e, nessa dinâmica, 
colaborou abertamente toda a Comunidade Escolar, desde Janeiro até à véspera 
da exibição na nossa Escola, ainda que, em interacção directa comigo a colega 
Dalila Guerrinha e a Presidente da Associação de Pais, Irene Soares. Todo este 
apoio generalizado ficou registado em acta.  

A oferta de bolos pelos professores para serem vendidos à fatia, bem 
como rifas, a cargo das crianças, permitiram uma receita constante, embora 
frágil; a Profª Dalila Guerrinha desenvolveu com os seus alunos, integrados no 
Projecto, um trabalho didáctico “Rimas soltas em Caricatura”, vendido na Escola 
e no exterior, que rendeu 27.195$00; a Profª Teresa Furtado propôs-se compilar 
todas as receitas dos bolos oferecidos, num livrinho escrito em computador e 
ilustrado com imagens alusivas. Mais uma fonte de receita que rendeu 8.500$00. 

Para dar à Escola um ar de Arraial, próprio desta época – SANTOS 
POPULARES – para além dos enfeites já referidos, onde predominava o lilás da 
Alcachofra e o verde do Manjerico e, exactamente, para não faltarem os 
tradicionais MANJERICOS, consegui 20, oferecidos pela C.M.L., (tal como já tinha 
diligenciado em 1992) cujo produto da venda rendeu 6.000$00.”  

 
A propósito dos diferentes momentos que se iam vivendo, Aida 

Coelho preparava Rimas, quase todas de um timbre alegre e brincalhão, por 
vezes até agarotado e zombeteiro, que afixava com ilustração adequada, 
como as que seguem: umas, estímulo; outras, informação; outras ainda, 
quadras a colocar em cada Manjerico, cuja temática predominante era o 
Amor, como é timbre nos Santos Populares. De tudo o que se conservou, 
farei o seu registo.  

O quarto anexo era a Ficha Técnica da Marcha, solicitada pela Junta 
de Freguesia; do quinto, constava a Acta da Avaliação Final da Turma 9º C, 
interveniente no Projecto e secretariada pela Profª Noémia Félix, onde se 
pode ler, no tocante ao encerramento do Ano lectivo: “Foi feito um voto de 
agradecimento e elogio, por unanimidade, pela orientação e dinamização 
dos trabalhos da Área Escola pela Professora Aida Bruno Coelho”.  



 
 

220 
 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Destaque à iniciativa 
da Profª Teresa Furtado 
 
 
 
 
 

 

Agora, as tais rimas soltas, quadras, a maior parte, nascidas numa 
noite, com a rapidez do relâmpago para, no dia seguinte, enfeitar cada 
manjerico com bandeirinhas e fazer suscitar a compra: 

 
 

 

 

Meninas, saia rodada 
Rapazes, calça ou calção 
Elas, de flor no cabelo 
Eles, manjerico na mão. 

Outra ideia genial 
Vem da Dra Furtado. 

Disse: – “Tragam as receitas. 
Delas um livro farei 

Bonito… em computador… 
Com bonequinhos… e tudo!” 

DEPOIS… SE ALGUÉM O COMPRAR… 

 DAMIÃO, TOCA A MARCHAR!!... 

                   ELA 
ALCACHOFRA SILVESTRE 

                              ELE 
MANJERICO NO VASO QUE TEM TERRA 

Vai crescendo o mealheiro 
Cá da “MARCHA DAMIÃO” … 
A QUEM FAZ, OF’RECE E COMPRA 
Nós daremos um balão 
 
P´ra também brincar e rir 
No dia do ARRAIAL… 
Por agora, BOA PÁSCOA! 
Depois…  Mais bolos? Que tal?! 
 

QUEM QUER COMPRAR? 
APROVEITE. ESTÁ NA LOJA DOS TREZENTOS! 
MANJERICO QUER JANELA 
E ELE À CASA TRAZ BONS VENTOS. 

MANJERICO PERFUMADO 
E ALCACHOFRA BEM FLORIDA 
SÃO OS REIS DA NOSSA MARCHA: 
VIVA A ESCOLA, VIVA A VIDA! 

LEVA-ME CONTIGO 
QUE TE CASARÁS… 
EU TENHO UM CONDÃO,  
DEPRESSA VERÁS… 

MANJERICÃO, MEU AVÔ 
MANJERONA, MINHA MÃE 
POR FIM MANJERICO EU SOU 
E O PERFUME SE MANTÉM! 

TENS AGORA O SUBSÍDIO… 
PÕE CÁ FORA UNS TOSTÕEZINHOS… 
LEVA-ME, QUE CHEIRO BEM… 
DÁ-ME, A QUEM DERES BEIJINHOS!... 

O MANJERICO QUER SOL 
GOSTA DE LUZ, ÁGUA E AR 
REGAR DE MANHÃ E À NOITE 
JUNTO À TERRA, P’RA DURAR. 
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CHEIRA-ME DE LONGE 
NÃO ME MURCHES, NÃO! 
OLHA-ME, NÃO TOQUES 
NEM SEQUER CO’A MÃO! 

MAJARICO OU MANJERICO, 
PEQUENINO, PERFUMADO, 
VIVO NO TEMPO DO AMOR, 
SOU PRENDA DE NAMORADO… 

O MEU MANJERICO CHEIRA, 
CHEIRA TÃO BEM QUE CONSOLA… 
“QUERIAS…HUM, AH! HUM, HUM, AH! 
É P’RA UMA    MENINA   DA ESCOLA”. 
             TEACHER 

MINHAS FOLHAS MIUDINHAS 
PERFUMADAS, SÃO ENCANTO 
DAS MENINAS SOLTEIRINHAS 
QUE REZAM AO GRANDE SANTO! 

MANJERICOS… ALCACHOFRAS… 
FOGUEIRAS… SARDINHA ASSADA… 
É SÓ P’RA VER OU CHEIRAR,  
OU ENTÃO P’RA QUEM LEVAR 
A CARTEIRA RECHEADA! 

TOCA-ME DE LEVE, 
REGA-ME COM JEITO,  
EM TROCA TERÁS 
UM AMOR-PERFEITO! 

LEVA-ME CONTIGO, 
SEI DO TEU AMOR! 
GUARDAREI SEGREDO 
SEJA DO QUE FOR… 

O MANJERICO É TÃO FRÁGIL, 
MAS CATIVA, TEM ENCANTO! 
MINHA NOIVA É COMO ELE,  
POR ISSO LHE QUERO TANTO! 

TOMA LÁ, DÁ CÁ 
UM BEIJO, MEU BEM… 
SABE A MANJERICO… 
NÃO VEJA NINGUÉM!  

TENS PROBEMAS DE AMOR? 
DESCULPA A INDISCRIÇÃO! 
SEI DE TRÊS ADVOGADOS: 
ANTÓNIO, PEDRO E JOÃO. 

NÃO ME QUERES P’RA COMPANHIA? 
SOU CAPAZ DE TE ALEGRAR 
E SEI BEM QUE EM CADA DIA 
POUCO TEMPO ME VAIS DAR! 

É MÊS DAS CRIANÇAS,  
MÊS DOS BAILARICOS, 
DOS SANTOS QUE BRINCAM 
E DOS MANJERICOS. 

JÁ CHEIRA A ESTURRO, MENINA, 
NÃO BRINQUES COMIGO, NÃO! 
JÁ TRAGO O MEU CORAÇÃO 
TRISTE… TRISTE… SERÁ SINA?... 

ESTOU QUASE CARECA 
DE TANTO PENSAR… 
HEI-DE OU NÃO CASAR?... 
HEI-DE?... COM A BRECA!... 

DONZELAS, COM SANTO ANTÓNIO, 
CASADAS, COM SÃO JOÃO, 
COM SÃO PEDRO AS VIÚVAS 
DE MANJERICO NA MÃO! 

É UM JOGO DE XADREZ 
O AMOR?... É?...  OU NÃO É?... 
PASSA UM DE CADA VEZ… 
QUE FIGURAS! QUE BANZÉ! 

VIUVINHA ALEGRE 
VEM P’RA’A RODA, VEM, 
TRAZ TEU MANJERICO,  
PROCURA OUTRO BEM! 
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Uma homenagem à Profª Gabriela 
Rosa, tão repentinamente           Marcha de 1992 
desaparecida, que se oferecera   
para ir buscar os Manjericos à C.M.L.  

          Duas sextilhas a Santo António:   
  

 

 
 
 
 

Lêem-se mais três sextilhas e um conjunto de duas quadras, sempre 
e sempre, em saudável zombaria: 

 

 
 

A encerrar estas Rimas, aceda-se agora a dois conjuntos de duas 
quadras, a um de três e depois um poema em duas sextilhas, ora dirigidas às 
polémicas internas da escola relativas à eleição do Conselho Directivo, 
Junho/Julho de 1991, ora à situação do pessoal docente, também à 
multiplicidade de tarefas a decorrer na comunidade escolar nesse final de 
ano e ainda aos assaltos feitos à Secretaria e ao Bar da Escola. 

VIVA A NOSSA ESCOLA, 
HOJE, TÃO VAIDOSA… 
MANJERICOS TEM 
TROUXE-OS UMA ROSA. 

NUMA RODA VIVA, 
BAILAM MANJERICOS… 
ESTALAM ALHOS-PORROS, 
DE POBRES E RICOS! 

QUEM CASA NÃO PENSA. 
QUEM PENSA, NÃO CASA. 
TUDO É UMA AVENTURA!... 
ENTÃO… “BATO A ASA”. 

OUVE, MEU SANTINHO: 
P’RA DAR E VENDER 
TENHO TANTO AMOR… 
SINTO-ME SOZINHO, 
FRADE NÃO VOU SER. 
VÊ LÁ… POR FAVOR! 

ME ENGUIÇA O DEMÓNIO… 
SOLTEIRA INDA ESTOU 
ENTÃO, SANTO ANTÓNIO, 
SE À FONTE NÃO VOU 
BILHA NÃO ME PARTES… 
NÃO TENS OUTRAS ARTES?! 

SEI DE TRÊS CARDIOLOGISTAS, 
TODOS BONS ESPECIALISTAS,  
CONSULTAS GRÁTIS EM JUNHO: 
PEDRO, JOÃO, ANTONINHO 
SE CHAMAM. TÊM JEITINHO… 
RECEITAS?... P’LO PRÓPRIO PUNHO. 

 

CASAMENTO – APARTAMENTO!... 
P’RA QUÊ, TANTO MOVIMENTO? 
DEIXA-TE ESTAR SOLTEIRINHO. 
NÃO TE QUITES, NEM DESQUITES, 
EM TAIS COISAS NÃO HESITES. 
NO MUNDO, NÃO ESTÁS SOZINHO. 

MEU MANJERIQUINHO 
COMPUTORIZADO 
SERÁ TEU DESTINO 
TAMBÉM PROGRAMADO? 

VÃO CONTAR-TE AS FOLHAS, 
VÃO-TE DESVENDAR… 
MAS, SANTO ANTONINHO,  
NÃO TE VAI DEIXAR. 

TUDO É UM “CÁLCULO” NESTA VIDA… 
CONTAS FAZ, MESMO QUEM AMA. 
CALCULISTA É BOM SER: 
TER O PROVEITO E A FAMA. 
ENTÃO, COMPRA UM MANJERICO: 
NEM FICAS POBRE, NEM RICO! 
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Centrada nesta quadra dos Santos 
Populares, citem-se, a propósito, as 
palavras da própria Profª Aida, extraídas 
do Relatório de Acesso ao 10º Escalão: 
“Nos Santos Populares, com ou sem Marcha, 
colaboro a nível de Escola, a quando da 
venda dos manjericos, oferecendo Quadras 
para cada um, o que torna mais atraente a 
venda.”  

E, não deixo de assinalar, já num 
contexto um pouco diferente, uma 
justificação em poema, afinal uma 
paródia de cunho acentuadamente 
satírico, dirigida ao Conselho Directivo 
cessante, 1991, coincidente com a 
cessação de funções do Delegado de Ed. 
Musical, professor que raramente 
comparecia à Escola. Aida Coelho justifica 
assim, com total ironia, a sua falta à 
reunião de disciplina: 

P’RA BAIXO, TUDO VAI BEM. 
P’RA CIMA, É MAIS COMPLICADO! 
ANDAM TODOS OS DOCENTES  
NUM REBOLIÇO PEGADO! 

A PROGRESSÃO NA CARREIRA, 
ESCALÕES, ÍNDICES, SEI LÁ … 
SE OS TRÊS SANTOS NÃO AJUDAM, 
Ó PROFS! COMO SERÁ?! 

QUE GRANDE DILEMA, 
DAMIÃO DE GÓIS! … 
C.D.? NINGUÉM QUER 
VER-SE EM MAUS LENÇÓIS… 

POR VOTOS, – SIM! SIM! 
À FORÇA,      – NÃO! NÃO! 
TALVEZ SANTO ANTÓNIO 
TRAGA A SOLUÇÃO! … 

VIVA A ESCOLA QUE SE AGITA!  
FILMADO, DAVA UMA FITA! 
CAMPEONATOS, ELEIÇÕES, 
TEATRO, JORNAL, CANÇÕES,  
A SEMANA DE FRANCÊS, 
JOGOS, TESTES, GRANDE MÊS! 
 
E VACINAS E VISITAS, 
EXPOSIÇÕES TODAS CATITAS! 
AS CRIANÇAS, OS MANJERICOS, 
PRÉMIOS, FESTAS, BAILARICOS… 
E ATÉ ASSALTOS À TOA… 
ANDA TUDO NUMA BOA!!... 

NÃO FOI SANTO ANTÓNIO 
MAS FOI SÃO JOÃO 
QUE AO C.D. PÔS TERMO 
E DISSE: ASSIM NÃO! 

HÁ DEMOCRACIA 
NA ESCOLA TAMBÉM 
E ESTE, SE POSSÍVEL (?) 
TEM GARRA! TEM! TEM! 

POR ISSO OS TRÊS SANTOS 
POR ELE DÃO A VOLTA 
E QUANDO NÃO SE PENSA 
LANÇAM A REVOLTA! 

Termina o vosso “mandato”, 
Finda o do meu delegado;  
Mas hoje eu tenho um pecado... 
(P’ra tudo é preciso tacto). 

Eis então o que me traz: 
Faltei à reunião. 
Tem esta falta perdão? 
Porque não? E que mais faz?! 

Tantas de alguém este ano 
Esquecidas, ignoradas,  
Mesmo até falsificadas... 
Coisas tais de quem é humano! 

Então posso aproveitar-me 
Da vossa benevolência? 
Não vos pese na consciência, 
Mas fica bem perdoar-me!... 

Desculpem, se aborreci! 
Mas tem lógica, não tem? 
Resolvi rir e também 
O riso trazer aqui...    

Aida Bruno Coelho   
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Quanto à Marcha propriamente dita… Os figurinos assinados pela 
Profª Carmo Pólvora, interpretados de acordo com as sugestões de Aida 
Coelho: ele, Manjerico no vaso que tem terra; ela, Alcachofra Silvestre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Em jeito de legenda, leia-se sobre a Marcha: 
 
 
 

 
 
Nas págs. seguintes, visualiza-se então a Marcha escrita no Programa 

Finale e, logo a seguir, o texto em miniatura, tal como foi distribuído aos 
alunos. Existe Áudio. 

Exibida na Escola Secundária D.Dinis, num concurso de Marchas Escolares – 1996 
Premiada pela Junta de Freguesia de Marvila 

Exibida na Escola Preparatória Damião de Góis e nas ruas circundantes, 
no encerramento do Ano Lectivo 

 

Já tem barbas este bolo... 
É velho, dois anos tem... 
Mas não nascem a ninguém  
As barbas ...  Dê-vos consolo!... 

Satisfaz plenamente: 
As Meninas provaram bem. 
Que testes a vida tem! 
De nós um bolinho quente! 

O quadro agora é outro: avaliar uma 
acção de formação, em 1998, conduzida 
por duas colegas, uma delas a Isolina. 
Para o encerramento, levámos um “Bolo 
Podre” e, claro, duas quadras a preceito: 
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A rematar o tema “Marcha”, podem visualizar-se muitas das fotos 

que assinalaram o evento, inseridas no Relatório, exactamente como foram 
legendadas pela Profª Aida: 
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Os Marchantes vão dar entrada no recinto 
A abrir o desfile, a madrinha e um par de mascotes. Seguem-se o Porta-Estandarte 
e os Aguadeiros. O 1º Arco que se vê é um Arco Simples que simboliza o “Manel e 
a sua Fada”, tendo sido por isso decorado com um grande coração vermelho e, de 
cada lado, um balão rosa e outro azul. No centro do Arco, um manjerico 
electrificado como, aliás, em todos os Arcos Simples. O 2º é um Arco Duplo. 
Simboliza a Escola e tem o rosto de Damião de Góis. Vem depois outro Arco 
simples, de novo um Duplo e, … intercalados, sucedem-se uns aos outros, 
terminando com o Arco de Santo António, por baixo do qual vai um figurante 
vestido de Santo que, a seguir ao desfile, abençoa a Marcha e retira-se. 
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À esquerda, o Estandarte representa uma mão aberta a agarrar o 
Mundo como flor que desabrocha. À direita, Arco Damião de Góis, frente e verso. 

 

“Seara” e “Arvoredo”  
são respectivamente 

o “verso” do 1º e do 3º 
Arcos  

que se vêem na parte de  
cima e cuja frente é:  

“LINHA FÉRREA DE 
CHELAS” 

E “HERÓI AQUILES”,  
com o calcanhar em 

destaque. 
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Arco de S. Pedro e S. João, frente e verso. Em destaque, a CHAVE e o CORDEIRO. 

Frontão do Palácio dos Alfinetes e Quinta (Produtos Hortícolas) Frente e Verso 
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Na fotografia de cima, vê-se o “verso” do Arco de Santo António. 
Em baixo, à esquerda, em 1º plano, um Arco Simples com a 

“Raposa Traiçoeira”, referida no final da 3ª estrofe. Na mesma fotografia, 
está em último lugar o Arco de Santo António, que pouco se distingue. 
Em baixo, à direita, em destaque o figurante de santo António. 
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A claque 
com as suas 
vassourinhas 
multicores, 
dando vivas à 
“Damião de 
Góis”. Dois 
convidados 
em destaque 
na primeira 
fila: a minha 
Tia Gabriela, 
de óculos de 
sol e um 
primo, o José, 
à sua direita.  

Duas fotos:  
o Coro, 
preparando a 
“LARGADA DE 
BALÕES”. 
Depois, 
Aida, ainda 
com o 
microfone na 
mão, lança o 
seu balão, eu 
também e 
todas as 
crianças. 

Na saída da 
Escola 
Secundária  
D. Dinis, os 
marchantes 
regressam à 
Damião de 
Góis, com os 
Arcos 
erguidos. 
Aida e Dalila 
ao lado dos 
marchantes. 



 
 

232 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Festa de encerramento do ano lectivo, no Parque de Estacionamento da 
nossa escola, tal como foi referido atrás: 

Marcha Cigana seguida da Marcha Damião de Góis e, após a largada de 200 
balões, o desfile no exterior, com paragem na Escola Nº 9 do 1º Ciclo; depois de 
subirmos a rampa, pequeno percurso na rua principal. 

Ficha 
Técnica 

da 
Marcha 
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 A Profª Aida teve o gosto de criar também uma segunda Marcha, dedicada a   
Lisboa, tal como acontece no desfile dos bairros populares, na noite de Santo António. 
Cada Bairro exibe a sua Marcha, seguindo-se depois a Marcha de Lisboa, comum a 
todos. Fê-la em 1996, com mimo e encanto, mas a falta de tempos lectivos não permitiu 
que a pusesse de pé.  

Ensinou-a às suas turmas, apenas nas aulas, sem expectativas de divulgação. 

https://www.google.pt/imgres?imgurl=http://1.bp.blogspot.com/-aFXonEc7TF0/T3wRGftksCI/AAAAAAAAAc0/p7cHUOUZcxc/s1600/nn.jpg&imgrefurl=http://loveflores.blogspot.com/&docid=Q1TEA7ffRCd1rM&tbnid=9RkUKNO3PvENdM:&vet=1&w=497&h=480&bih=892&biw=1904&ved=2ahUKEwjzh9OvwKPfAhUDThoKHTI9AGMQxiAoBnoECAEQGg&iact=c&ictx=1
https://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiNvOam-rDdAhUNHxoKHRkeDqAQjRx6BAgBEAU&url=https://pt.depositphotos.com/128349520/stock-illustration-line-icon-usb-flash-drive.html&psig=AOvVaw0Yfkpl2ZJJ0ckH0y1r1rnJ&ust=1536686641976202
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Finalizando tão brilhante actividade, eis alguns testemunhos de 
colegas da Escola que vivenciaram esta polivalência de Aida Coelho: 

“A Aida tinha uma genica que nos punha a todos de rastos! 
Era impressionante lidar com ela. 
Lembro-me tanto da Marcha, da compra dos tecidos, de todo o trabalho, 

do empenhamento dela e das indicações que dava e do maravilhoso efeito final. 
Sempre que chega o mês de Junho e se vêem as Marchas Populares, o meu 
pensamento foge para a Aida. Que saudades! 

Ela dinamizava uma Escola inteira. 
Era altiva, direitinha e dizia tudo o que tinha a dizer. 
Depois dela se aposentar, nunca mais houve festas na Escola” 

Lurdes Mendonça 

“A Aida, sendo cega, via mais do que muita gente com vista. 
Tinha uma actividade invulgar. Organizava aquelas festas em cada 

momento do ano lectivo e arrastava todas as pessoas, ano após ano… 
Não tinha complexos nenhuns. 
Todos comentávamos que ela era excepcional! 
Por duas ou três vezes vos encontrei na rua, depois de se terem 

aposentado e eu dizia-lhe sempre: 
– Sabes, Aida, a Escola sem ti não é a mesma coisa. Nunca mais houve 

festas!” 
Adília Azevedo 

“Eu gostava muito da Aida e fico com pena por saber da sua morte, 
porque ela estava no coração de todas nós! 

Admirava-a muito, porque era uma óptima profissional e fazia coisas 
interessantíssimas com os miúdos. Conseguia dinamizar toda a Escola com as 
festas que preparava em cada momento do calendário escolar. O facto de não ver 
não diminuía a sua qualidade de trabalho, muito pelo contrário, pelo seu 
desempenho superava muitos professores.  

Era fantástico apreciar como sublimou a sua deficiência! 
No Jornal da “Oficina da Matemática” orientado por mim, até fiz o 

tratamento estatístico de uns inquéritos que a Aida lançou, através dos seus 
alunos, na Escola e no meio, sobre o índice de cultura musical aos inquiridos.  

Também me tocou profundamente saber que, sendo cega, não se fechava 
em si própria e tratava da tua Mãe, fazendo tudo o que era necessário a uma 
pessoa acamada.”                                               

Teresa Furtado 

 “É quase impossível recordar a Aida, sem a associar logo à sua amiga do 
peito Dalila Guerrinha. Onde estava uma, aí estava a outra, exceptuando quando 
cada uma estava a leccionar a sua disciplina específica. 
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Os alunos até desconfiavam por vezes que ela fosse realmente cega, de 
tal forma os outros sentidos estavam apurados. 

A Aida era uma pessoa muito frontal, tipo pão-pão, queijo-queijo, que 
dizia sem papas na língua o que lhe ia na alma. 

Animava a escola em todas as festas do Calendário lectivo,  apresentando 
os alunos à comunidade escolar, com canções de sua autoria e, quando era 
solicitada por alguma colega a participar em algum projecto/actividade nunca se 
esquivava ao trabalho e não era de meias medidas, antes pelo contrário, 
envolvia-se de alma e coração para compor canções adequadas ao evento. 

Em casa fazia os diversos trabalhos domésticos tais como lavar louça ou 
estender roupa sem a eles se procurar descartar por causa da sua cegueira. Com 
sentido de humor até sorria quando a Dalila lhe dizia: 

– Oh Aida, estás cada vez mais cegueta?!!!!!!! 
Quem ficava aflita a ouvir isto, era eu e não ela!... 
Dotada de grande coração, abraçou a velhice da mãe da sua amiga Dalila 

como se da própria mãe se tratasse. 
Ambas anteciparam as suas reformas para se dedicarem exclusivamente 

a cuidar da mãe. 
Tratava-me carinhosamente por leoazinha por o meu signo astrológico 

ser leão, chegando a fazer quadras alusivas a este facto.”  
 Helena Calazans 

 
Por vir a propósito, insere-se ainda nesta página, um poema em duas 

sextilhas, que Aida dedicou à colega Helena Calazans, lido pelo telefone a 20 
de Agosto de 2006, em que parodiava com o seu signo astrológico.

 
 
 

 
 

 
 
 
Recorda-se o leitor amigo que, para darmos cumprimento a esta 

sequência temática Hino/Marcha, ficaram pelo caminho abordagens 
intermédias nesta primeira metade da década de noventa. 

Assim sendo, as minhas modestas palavras encontraram um Guião 
que me orienta naquilo em que a memória possa falhar, pois continuarei a 
ser secundada pelo Curriculum Vitæ de Aida Coelho, apresentado em 
Novembro de 1992 e pelo seu Relatório de Acesso ao 10º Escalão que, como 

Acorda, leoazinha,    Vinte de Agosto, é leão! 
E as orelhas arrebita!    Foi por pouco que escapaste 
De “juba” farta e bonita   A seres VIRGEM… Reparaste?! 
Põe-te em marcha… vai caçar  Conversas destas com “feras” … 
O teu próximo manjar!   É p’rigoso! É deveras! 
Vai sorrateira, mansinha!...   PARABÉNS! CHI-CORAÇÃO! 

                                                                                                                  Aida, com Amizade 
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já foi referido, abrange o período de 1 de Janeiro de 1994 a 31 de Outubro 
de 1996. É, portanto, imperioso voltar atrás no tempo e inserirmo-nos de 
novo nos caminhos da interdisciplinaridade, a partir do referido C.V.: 

“Em Junho de 1991, na disciplina de Português, a Delegada Elisabete 
Torres, que trabalhava no Projecto Minerva, pediu-me colaboração para receber 
uma turma de alunos vindos do Colégio de Santa Clara – Casa Pia, dando-me total 
liberdade; preparei para a turma da Escola que iria receber os visitantes, uma 
peça de teatro musicada, cantada e dançada com uma pequena coreografia. 
Sugeri adereços vistosos, adequados aos diferentes papéis, construídos sob minha 
orientação na disciplina de Trabalhos Manuais da respectiva turma e… tudo 
acabou com uma nave espacial!... 

Ensaiei-os no Clube de Música e fora dos horários lectivos; essa actividade 
teve muito bom acolhimento. Existe Vídeo no respectivo Colégio, arquivado nas 
instalações do Projecto Minerva e eu conservo a gravação em cassette, do estudo 
que fiz para arquitectar o projecto.” 

A canção é desempenhada pela turma da Damião de Góis, vinte e um 
alunos, dez pares e uma Apresentadora; em destaque doze personagens, 
devidamente caracterizadas e que, de acordo com a coreografia, se dirigem 
aos visitantes, chamando dois a dois, pelos nomes: 

Por lapso, a Professora omite os nomes dos alunos visitantes a partir 
do 6º conjunto, no registo áudio; ouve-se esse registo precedido de outro, o 
“estudo” da música, em vários sketchs, a qual não chegou a ser escrita. 

Os meninos de Santa Clara        
     Estão na Damião de Góis 

                  – Bom dia, Good Morning         
        To Girls and Boys! 

    
     
     

Não sou santa, mas sou CLARA     
Não sou santa, mas sou CLARA  
 
 
   
Não sou santa, mas sou CLARA  Estamos a brincar, 
E a minha turma apresento:   Não se vão embora…     
Somos bons moços e moças          Vamos lá cantar              Bis 
Só depende do momento.   O Refrão agora. 
       Lá, rá, lá, lá, lá – Bis 

E agora a apresentação  
P’ra todos nos conhecermos. 
Vai ser giro, vai, vai, vai           Bis 
A cantar nomes dizermos 

Apresentadora: 

Ora oiçam bem 
A nossa cantiga, 
Aqui há dez pares          Bis 
E uma rapariga  
            Lá, rá, lá, lá, lá – Bis           

Todos: 

Bis 

Bis 

Bis 

https://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiNvOam-rDdAhUNHxoKHRkeDqAQjRx6BAgBEAU&url=https://pt.depositphotos.com/128349520/stock-illustration-line-icon-usb-flash-drive.html&psig=AOvVaw0Yfkpl2ZJJ0ckH0y1r1rnJ&ust=1536686641976202
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A pé coxinho eu cá vou   Estamos a brincar, 
A moira desencantar    A festa melhora…          Bis 
Dá licença, guarda-jóias,                            Vamos lá cantar   
Esta jóia vou levar.           O Refrão agora. 
       Lá, rá, lá, lá, lá – Bis 
No meu cavalinho branco 
Procuro a fada do Amor: 
Dá licença, ó guarda-fadas,            
Deixe-a passar, por favor!            

     Estamos a brincar, …   
Eu barretes não enfio, 
Mas uso a boina a preceito: 
Ó guarda das flores mais lindas      
Dê-me aquele amor-perfeito. 

                 Estamos a brincar, …   
O meu manjerico cheira, 
Cheira tão bem que consola! 
Ó guardadora de meninas,              
Dá cá uma desta Escola. 

     Estamos a brincar, …   
Estudante de marca “X” 
Eu sou, tenho tanta nega… 
Ó Clara, p’ra eu estudar,                   
Arranja-me uma colega. 
      Estamos a brincar, …   
Mas que ricas novidades 
Ali me foram contar! 
Vim logo a correr, Clarinha,           
Pedir-te também um par…                                      

Estamos a brincar, … 
Sou palhaço, faço rir… 
Também sou ilusionista 
Tu tens aí, linda Clara,                      
Uma menina trapezista. 

Estamos a brincar, …  
 

Personagens: 
FIDALGO POBRE 

que se dirige aos colegas 
BRUNO/ANA 

PRÍNCIPE 
que se dirige aos colegas 

também BRUNO/ANA 

FADISTA 
que se dirige aos colegas 

MÁRIO/CÁTIA 

MENINO COPO DE LEITE 
que se dirige aos colegas 

CARLOS/ANA 

ESTUDANTE 
que se dirige aos colegas 

PAULO/CARLA 

VELHO GAITEIRO 
que se dirige aos colegas 

PAULO/SARA 

PALHAÇO 
que se dirige aos colegas… 

(NOMES NÃO CONSTAM NA GRAVAÇÃO) Bis 

Bis 

Bis 

Bis 

Bis 

Bis 

Bis 
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 Estamos a brincar, …  

Sou Índio, vou p’ra tão longe 
E levarei quem quiser. 
Põe esta pena, ó Clara,                    
À primeira que vier.  

Estamos a brincar, …  
Vaya, Clarita, me alegro 
Que aquí tengas Sevillanas! 
Voy a sacar una, maja,                      
Cantar, bailar que tengo ganas! 

Estamos a brincar, …  
Destes tempos mais modernos 
Sou eu, punk, punk a sério: 
Meu cabelo, às cores, faz crista…     
De quê? P’ra quê? É mistério! 

Estamos a brincar, …  
Extraterrestre eu sou 
Não mais perguntem, ainda! 
Vou levar todos vocês                        
Vão ver tanta coisa linda!      

Como avaliação desta actividade e 
extraído do Relatório do Clube de 
Música apresentado por Aida Coelho 
em Julho de 1991, cito:  
 

“(…)  Foi conseguido o objectivo com êxito: melodia e ritmo; som e cor; alegria 
nas vozes, no movimento, na caracterização e disfarces das personagens. Foi 
construído material decorativo alusivo à peça e foi filmado pelos visitantes. 

Olé, Olé! Vocês vão todos brincar 
Connosco 
Neste dia festejar 
É tosco 
O concerto 

Ah! Ah! Ah! 
Mas a todos é aberto 
P’ra cantar, musicar 
Oh! Oh! 
Mi, Mi, Ré, Ré, Dó ! 
      Dó Dó Dó  Dó Dó  Dó Dó! 

ÍNDIO 
que se dirige aos colegas… 

(NOMES NÃO CONSTAM NA GRAVAÇÃO) 

GITANO 
que se dirige aos colegas… 

(NOMES NÃO CONSTAM NA GRAVAÇÃO) 

PUNK 
que se dirige aos colegas… 

(NOMES NÃO CONSTAM NA GRAVAÇÃO) 

 

EXTRATERRESTRE 
que se dirige aos colegas… 

(NOMES NÃO CONSTAM NA GRAVAÇÃO) 

Estamos a brincar,  
A festa acabou.             Bis 
Vamos lá dizer 
Sim ou não prestou.  

Ainda para a recepção aos Meninos de Santa Clara, Aida Coelho compôs uma 
pequenita canção, cujo estudo encontrei e apresento em texto escrito e em áudio. 

GUARDA-REDES 
que se dirige aos colegas… 

(NOMES NÃO CONSTAM NA GRAVAÇÃO) 

Levo a vida aos pontapés, 
Aos pinotes, cabeçadas… 
Sou guarda-redes, defendo         
Também caras engraçadas. 
 

Bis 

Bis 

Bis 

Bis 

Bis 
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“Também na disciplina de Português, apoiei o Professor Ramiro Lopes, 
com um texto ritmado, particularmente interessante, para apoio ao Teatro de 
Fantoches, “A Velha e os Lobos” com o seguinte mote: “Quem conta um conto, 
aumenta um ponto”. Ainda com este Professor, que tem a seu cargo o Jornal da 
Escola, dei o meu contributo em vários números.” 

A VELHA E OS LOBOS 

Narradores –      E agora qu’remos saber: 
                 Gostaram, ou não, da história? 
                 É já tão velha… tão velha…               Bis 

                Do autor nem há memória… 
              Corre, corre cabacinha… 

Espectadores –  Foi verdade… 
Narradores     –  Sim, sim, foi! 
Velha               –  Foi verdade, sim, senhor! 
Um lobo          –  No tempo em que havia lobos 
Outro lobo      –  E florestas… 
Velha             –                           Ai, que horror!!! 
               Corre, corre cabação… 
Narradores     –  E as estradas, nesse tempo, 
    Eram atalhos p’rigosos… 
Lobos             –  Belos tempos, que não voltam 
    Para os lobinhos gulosos 
               Corre, corre, corre, corre… 
Velha             –  A cabaça me salvou 
    Até casa, rebolando… … … … … …  
Caçador           –  Salvei-te eu, eu, caçador. 
Lobos             –  Ah! Inimigo… até quando? … 
               Corre, corre, corre, corre… 
CONCLUSÃO 
Todos               –  Contos da vida dos povos 
    Vão ficando na memória 
    E quem conta, sempre aumenta,  
    E quem conta, sempre aumenta,            
    Um pontinho à sua história                   Bis                              

  Corre, corre cabacinha… 
  Corre, corre cabação… 

           Corre, corre, corre, corre… 
                 Corre, corre, corre, corre… 

Continuando a desmontar o C. V. leia-se, de novo, Aida Coelho: 

Não encontro a gravação. Registo o texto, em verso e muito ritmado, para rematar a peça de 
teatro, a pedido do Professor. O ritmo provém da forma como o texto é dito e do impacto da 
corrida da cabacinha, ao jeito de Refrão: “corre, corre cabacinha… /corre, corre cabação…” 
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Guiemo-nos agora pelo seu Relatório de Acesso ao 10º Escalão: 

“Em Janeiro de 1995, estando a Professora Dalila Guerrinha a realizar com 
os seus alunos da disciplina de Português uma adaptação para Teatro do texto do 
Pinóquio, surpreendi-a, abrilhantando aquele espectáculo com uma canção – 
resumo da história, cantada com a Música da 9ª Sinfonia de Beethoven e tocada 
na flauta por um grupo de alunos. A finalizar a actividade, os meus alunos 
cantaram também o Hino da Escola.” 

A título de nota, não posso deixar de referir em que contexto nasceu 
esta magnífica síntese do Pinóquio: saímos de casa, como de costume, entre 
as 8 e as 8.05H para iniciarmos na Escola as nossas funções lectivas às 8.30H. 

Comentei:  

– Estou preocupada. Vamos fazer agora uma peça de teatro, a 
concluir o trabalho sobre o texto de Carlo Collodi “As Aventuras de 
Pinóquio”. Os miúdos estão caracterizados… a Andreia até vai vestida de 
fada… e convidei duas turmas que têm aula de Português a esta hora. Já 
deixei ontem tudo preparado na Sala de Convívio. Queria mesmo que 
corresse bem!! 

– Gostava de assistir…  Dá-me uma ideia da história… 
Naquele trajecto de 15/20 minutos fiz uma síntese e, depois… caímos 

no silêncio. Chegadas à Escola, cada uma se dirigiu aos “seus aposentos”. 
Resolvidos os preliminares… entraram as turmas com os respectivos 

professores e… pancadinhas de Molière… inicia-se o espectáculo.  
Durou 23 minutos e… ao cair do pano… a porta da sala abre-se.  
Era a Profª Aida com a sua turma que, em jeito de “coda”, vinha 

associar-se ao espectáculo. Foi magnífico! Uma síntese tão perfeita, cantada 
por metade da turma, enquanto os restantes acompanhavam em flauta. 
Ainda hoje não percebo como conseguiu, naquela hora, pôr de pé e ensaiar 
a ideia que foi construindo pelo caminho, no carro!  

Detalhes que não se esquecem! 
 
 

Por falta de gravação, ouve-se a conhecida música no Finale. 
Introduza a letra e ... vá lá... cante!! 
 
Para a aula seguinte preparei um policopiado com o texto ilustrado, 

para que todos os intervenientes guardassem a memória desse dia. 
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Prosseguindo o Relatório: 

“Cumpre-me referir a minha colaboração num Projecto mais amplo da 
Comunidade Educativa, também no ano lectivo de 1994-95: já no terceiro período 
fui convidada a participar num projecto aberto a toda a Escola, figurando no 
Plano Anual de Actividades, com turmas do 5º ao 8ºanos.  

O tema “Viajar na História de Lisboa – Passado Presente Futuro – sugerido 
e orientado pela colega Marta Rodrigues, Professora de Português, foi trabalhado 
de modo diferente em cada uma das turmas que aderiu, mas a autora e 
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dinamizadora do Projecto perspectivou para as suas turmas uma outra dimensão, 
pelo que solicitou o meu contributo – faltava, de facto, a Música que lhe daria 
outra vivacidade e outro ritmo: era preciso cantar Lisboa e pôr Lisboa a cantar! 
Gostei da ideia, pensei e, em lugar de uma canção à escolha, entre as muitas que 
se conhecem sobre Lisboa, como me foi pedido, nasceu uma canção dramatizada 
e inédita – Música e Letra. Gostosamente ensaiei aqueles alunos extra-horário e 
a canção passou a fazer parte do Programa a apresentar nas festas de 
encerramento do Ano Lectivo. 

A alegria dos cerca de 50 jovens que preparei e a colaboração preciosa e 
amiga da colega Dalila Guerrinha deram aos ensaios a força e o entusiasmo 
indispensáveis para o brilho que o espectáculo teve na sua exibição final, primeiro 
no Salão Paroquial da Igreja da Portela de Sacavém e depois no Parque Eduardo 
VII – Pavilhão Carlos Lopes – V Fórum de Experiências Educativas – C.M.L. 

Era a cidade de Lisboa e os seus jovens, numa revisão histórica do 
passado; numa vivência do passado recente e do presente; num compromisso de 
entrega para o futuro.  

E, erguendo na mão um botão de rosa vermelho, os mesmos jovens 
terminavam o espectáculo com o Hino da sua Escola, a Damião de Góis.”  

Tal como noutros casos, não foi possível localizar a cassette, nem tão 
pouco a canção chegou a ser escrita no Programa Finale. Na primeira 
exibição foi feito um vídeo, de má qualidade, que ficou arquivado na Escola. 
Daria, talvez, para recuperar a música… 

O texto da canção “Viajando no tempo… sobre Lisboa” – frente e 
verso, foi animado com imagens adequadas e enquadradas de acordo com 
as sugestões da Profª Aida. Mais ainda: para a Lisboa do passado, analisou 
ao pormenor, com os 50 alunos, os diferentes pregões comummente 
ouvidos pela cidade e distribuiu exemplares a todos. 

 

Afim de equacionar 
melhor o espaço, apresento 
primeiro a montagem que 
serve de verso à Canção 
"Viajando sobre Lisboa", tal 
como figurou no Programa, 
com alguns monumentos e 
espaços típicos lisboetas.  
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Visualiza-se o texto da Canção em cinco quadros numerados, 
em harmonia com as imagens. Note-se que, para tudo caber numa folha A4,  

o conjunto ficou muito concentrado, mas tem boa leitura. 

REFRÃO 
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Inclui-se também o Programa que a Escola preparou definindo todas 

as manifestações culturais associadas a este Projecto que culminou com a 
canção-síntese das vivências do passado, do presente e do futuro, “O Futuro 
somos nós, os Jovens!”, seguido do Hino da Escola.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Três quadros em miniatura, reunindo  
24 profissões associadas aos pregões de antigamente. 

A capa do Programa 

Apenas duas 
fotos tiradas no 
Salão da Igreja 
da Portela de 
Sacavém: em 
destaque dois 
pregões; no 

palco o Coro; 
em baixo e à 
esquerda a 

Profª Aida ao 
órgão. 
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Extraído ainda do Relatório e, já no início do ano lectivo seguinte, 
Aida Coelho festejou com os seus alunos, a 22 de Novembro, o dia de Santa 
Cecília, Padroeira da Música. Fez um Poema em quatro quintilhas que 
gravou e que aqui se incluirá. Para já, passo a citá-la:  

(…) “preparei um desdobrável com a imagem da Santa e a sua biografia, 
em síntese; preparei igualmente um inquérito de Cultura Musical lançado pelos 
alunos de duas turmas à Escola e ao Meio, estes no papel de entrevistadores, os 
quais ofereceram a cada entrevistado o dito desdobrável. Implicando-se nestas 
actividades, os alunos põem à prova a sua destreza, capacidade comunicativa, 
autonomia… 

Em interacção 
com a disciplina de 
Matemática, a Profª 
Teresa Furtado fez o 
tratamento estatístico 
dos resultados desse 
inquérito que publicou 
na Gazeta da Oficina da 
Matemática.” 

 
A fechar esta 

narrativa, a Profª Aida 
faz uma afirmação 
muito pertinente:  

“Muitas vezes, 
mais do que o dia-a-dia 
das aulas, são todas 
estas tarefas que fazem 
nascer nas crianças e 
jovens o desejo de 
frequentar a escola, na 
expectativa do novo e 
do diferente…” 
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A receber e a dar! 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

POEMA – DIA DE SANTA CECÍLIA 
 
Em Harpa, Santa Cecília 
Deliciava quem tem 
Um coração para amar… 
E punha mesmo a cantar 
Qualquer ser que é pelo Bem! 
 
Ponhamos nós, em Família, 
Música de paz e Amor, 
E o Mundo que nos rodeia 
Habituemos a Amar 
A receber e a dar! 

A Escala dos sons é cheia 
De mistério… como a flor 
Tem perfume, tem ternura 
Inspira qualquer de nós! 
Dó Ré Mi Fá Sol Lá Si 
 
Cantemos todos aqui 
Ou, se preferirmos a sós. 
Canta sim, canta e apura 
Teu ouvido, teu sentir 
Quem canta sabe sorrir!

Cabeçalho da 
Gazeta da Oficina 

da Matemática  

Duas páginas da Gazeta, 
em miniatura, com o 

tratamento estatístico 
do Inquérito. 
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 Neste desenrolar das suas actividades lectivas e, através dos 
diferentes documentos que a carreira impunha, Aida Coelho aproveita para 
exprimir a concepção metodológica que presidia ao seu desempenho.  

Já por diversas vezes foi feito aqui esse enfoque, mas há sempre 
conceitos novos, perspectivas, julgamentos, avaliações… que tenho o 
imenso prazer de divulgar. A fonte é a mesma: 

No tocante à relação pedagógica com os alunos (Ponto 2 do citado 
Relatório) acrescenta: 

“Tenho assumido ao longo da minha actividade na docência o ‘Ser 
Professor’ como uma entrega a 100%, sem me poupar a sacrifícios sempre que 
esteja em causa a preparação de aulas, actividades, visitas de estudo ou 
apresentação dos alunos em público, em nome da Educação Musical ou em 
colaboração com outras disciplinas. 

Isto significa que, no decurso do meu trigésimo primeiro ano de serviço, 
não esmoreceram em mim o dinamismo, o empenhamento pela função docente, 
a luta pela valorização da disciplina de Educação Musical e, muito menos, a 
relação prof./aluno, como meta afectiva para se atingirem os objectivos 
cognitivos, num combate sem tréguas ao insucesso escolar.” 

A Profª Aida refere, depois, a apresentação dos alunos em público 
nos diferentes momentos festivos do Ano…  

“como forma de aprimorar a minha relação empática com eles, pois estas 
actividades deixam marcas que jamais esquecem e que promovem o desejo de 
aprender com vista ao sucesso! Contribuiu, também, para uma boa relação 
Prof./aluno e Prof./Turma a organização de Visitas de Estudo, rubrica que, aliás, 
nunca dispenso em cada ano lectivo. Em 1994-95 levei as minhas quatro turmas 
ao Teatro Maria Matos, tendo conseguido para todos bilhetes gratuitos. 
Deliciaram-se com a peça musicada ‘O Pinóquio’ pelo grupo TIL. Neste ano de 
1996-7 já programei e marquei uma visita ao mesmo Teatro e com o mesmo grupo 
de actores, para a ‘Bela Adormecida’.” 

E conclui esta abordagem:  

“As visitas de estudo são um forte estímulo para a aprendizagem, 
proporcionam uma maior aproximação do professor, recriam e educam, para 
além de se tornarem uma grande aposta na formação cívica de cada aluno: Saber 
Estar; Saber Ouvir; Saber Aplaudir…” 

Quanto ao cumprimento dos Programas Curriculares (Ponto 3) Aida 
Coelho traça um breve perfil socioeconómico da escola e das consequentes 
ilações que daí se podem extrair:  

“A Escola P. Damião de Góis está situada numa zona social e 
economicamente desfavorecida o que arrasta, por acréscimo, ‘handicaps’ vários 
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de carácter cultural. De um modo bastante generalizado pode mesmo dizer-se 
que os alunos não têm hábitos de trabalho nem outras aquisições necessárias 
para uma boa integração escolar que implemente o êxito. Aliás, o sucesso escolar 
é mais estatístico do que real. Daí, a constante redefinição de objectivos, 
simplificando ou reduzindo, para que se atinjam os Mínimos. (…) Por outro lado, 
apraz-me referir que a recente alteração de 2 para 3 horas nos currículos da 
Educação Musical, permitiu-me abordar e desenvolver um pouco mais algumas 
rubricas de carácter prático, antes menos exploradas. Exemplo: a Criatividade que 
conduz à Composição.  

As aulas de 110 minutos, quando bem orientadas, permitem uma melhor 
concentração e empenhamento em trabalhos, só possíveis sem interrupção: a 
execução de pequenas orquestrações propostas; o fomentar a criatividade 
individual; a elaboração de pequenas composições… são, enfim, as verdadeiras 
metas a atingir na Educação Musical. Costumo sensibilizar os meus alunos para 
que, cada um deles, seja um pequeno compositor e tenho conseguido alguns 
resultados razoáveis.” 

 Prosseguindo, a Profª Aida refere a Área Escola como Área Curricular 
e anota, em síntese, os diferentes projectos que já aqui foram veiculados. 

Sublinha ainda no ponto 4 que não chegou a completar o triénio 
como Delegada de Disciplina, por ter entrado em gozo de Licença Sabática, 
no ano de 1993-94. Cite-se:  

“Ao retomar as minhas actividades lectivas, 1994-95 foi-me proposto 
retomar o cargo de Delegada que interrompera. Não aceitei, tal como não aceitei 
também, depois de decorrido um biénio, apesar de ter tido várias solicitações. 
Incompatibilidades familiares não me permitiam aquela entrega a 100% que 
costumo dar a todos os compromissos que assumo.” 
 

Em complemento do seu perfil, é imperioso dar a conhecer que lutou 
vivamente por projectos de acústica e insonorização das Salas de Música, 
em Julho de 1993, através de Relatórios dirigidos à Direcção Regional de 
Educação de Lisboa (DREL), ao Conselho Directivo e Pedagógico em 
exercício, bem como aos futuros elementos, à Associação de Pais, às 
Coordenadoras da Comissão de Horários e do Centro de Recursos 
Educativos… por ter sido posta a questão de se incluírem, de futuro, as aulas 
de Educação Musical em qualquer Sala de qualquer Pavilhão, afim de se 
libertar o Pavilhão central de actividades lectivas, tendo sido dispensado o 
seu parecer como Delegada.  

Informou-se, recorreu a termos técnicos e denunciou o acto 
imponderado, caso a Escola abdicasse do projecto inicial de construção que 
privilegiava as condições acústicas “ideais” para um bom desempenho 



 
 

249 
 

daquela disciplina.  Não fora o elevado número de páginas que este livro está 
a atingir, ser-me-ia grato desvendar, na íntegra, um desses Relatórios.  

Cito apenas uma frase lapidar: “Sim ao progresso, não ao retrocesso! 
Não se deixe despromover a disciplina de Educação Musical; urge contribuir para 
que Portugal seja um país cada vez mais civilizado!” 

Valeu a pena!! Pelo menos até à sua aposentação, nada foi alterado. 
Noutra frente e, assumido em posição de grupo, também diligenciou 

que os horários da Educação Musical deixassem de ser feitos em contra 
horário. Se era um recurso, pois que fosse rotativo e envolvesse todas as 
disciplinas. Por esta razão, eu e Aida nunca tivemos turmas coincidentes.  

 

Já vai longo este capítulo, numa oferta tão variada quanto aliciante. 
Todavia, para o encerrar, impõe-se-me mais uma síntese, uma visão 
retrospectiva parcelar que exprima toda a emoção que em mim vibra, ao 
tocar com alma estas memórias que foram também a minha vida. E se digo 
“retrospectiva parcelar” é tão só porque falta ainda revelar todo um Capítulo 
relacionado com a intensa, constante e ainda actual viagem pelos meandros 
da disciplina de Francês. Mas, por ora, encerremos este, com notas avulsas!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Foi nesta década, mas não sei o ano. Aida Coelho foi uma das 
professoras acompanhantes de turmas suas, em visita de estudo ao Jardim 
Zoológico. Levou um gravador portátil, pelo que todas as perguntas que fez 
ali ficaram gravadas e respondidas pela guia, também pelas colegas e até 
pelos alunos… desde a origem de cada animal, ao seu tipo de habitat, à cor, 
ao acasalamento e crias, à alimentação, ao tempo de vida, à relação com o 
tratador, à voz… Na camioneta assumiu o microfone e, a brincar, fez uma 
aula de Ed. M., em função daquelas vivências; ensinou uma cantiga que ali 
mesmo criou, recorrendo a uma música popular. Gravou-a, posteriormente, 
mas tendo a cassette chegado ao fim, tê-la-á regravado noutra que não 
localizo. Perdoem-me que a apresente, tal como está, incompleta.  

Não registo o texto. Que se oiça apenas o pequeno fragmento…  
A propósito desta visita ao Jardim Zoológico e, para estabelecer, 

perante os alunos um paralelo com os animais mais próximos de nós, que 
não vivem em cativeiro, também para os sensibilizar para o quotidiano da 
vida livre no campo e para os hábitos desses bichos, compôs uma pequena 
canção que me encanta, sobremaneira, por reflectir uma intensa capacidade 
de escuta e de observação no plano auditivo, que remonta à sua infância… 
e, depois, a capacidade de imitar esses momentos diferenciados da vida dos 
galináceos, e não só... Escute, por favor!  
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Em Junho de 1992 preparou uma Canção para assinalar, em cada 
Turma, o último dia de aulas e, até ao fim do seu exercício, pô-la sempre em 
prática, fazendo muitas vezes rolar algumas lágrimas discretas nas crianças 
mais sensíveis. A música não está escrita. Segue o texto e o registo sonoro: 

                                       AS MINHAS FÉRIAS 

                 Refrão:         Ah! Eu hei-de cantar, bailar, olaré! 
             Se outra coisa não fizer, ai, olé!                        Bis 
             Minhas férias farei por passar, oh! oh! 
             O melhor que eu puder, eh! eh! (eh! eh!) 

       Era uma vez, era uma vez 
       Um tempo que não voltava, 
       Porque o ano se acabava…  
       Lá, lá, lá, lá, rá, lá, lá 
       Só agora descobriu… 

          Que era gira e ninguém viu 
          A minha turma traquina, 
          Cheia de gente ladina… 
          E começa a ter saudades 
          Quem fez grandes amizades!

 
Aida Coelho prestou prova pública de Avaliação – Candidatura de 

acesso ao 8º Escalão em 28.04.1995 – prevista no Decreto Regulamentar Nº 
13/92, de 30 de Junho, perante o 7º Júri da Direcção Regional de Educação 
de Lisboa, na qual lhe foi atribuída a menção “Satisfaz – Muito Bom”.  

     

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ainda que tivesse o tempo de serviço exigido 
para aceder ao 8º Escalão, aguardou três 
anos até que se formasse um Júri para 
avaliar um professor de Educação Musical. 

Desbloqueado esse problema, chegou 
rapidamente ao topo da carreira, não só 
porque reunia as condições legais, como 
também porque já tinha atingido o tempo 
regulamentar. Anexa-se comprovativo. 

Curiosamente, encontrei uma cassette onde 
ela prepara, em várias etapas e com cortes 
constantes, como quem estuda, a Exposição 
sobre o seu desempenho na trajectória do 
ensino, tentando sincronizar o tempo de 
30mn que lhe era dado. Obviamente, não 
transcrevo o texto, mas sugiro que a oiça em 
formato áudio. É uma visão global, em 
primeira pessoa, real e genuína. 
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IN MEMORIAM  

     1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nas retrospectivas que a articulação desta Biografia me exige, reflicto 

agora na importância da inter e da multidisciplinaridade.  
Todos os professores que procuravam colaboração junto da colega 

Aida foram, também eles, os grandes catalisadores do seu sucesso, isto é, 
estimularam os seus pontos fortes, optimizando-os: eu própria, a todo o 
momento, e tantos, tantos outros… como a seu tempo ficou registado.  

A este propósito, permito-me referir e homenagear aqui, de um 
modo especial, duas colegas que bem cedo nos deixaram: a Professora 
Angélica Luz que, na qualidade de Presidente do Conselho Directivo, lhe deu 
total visibilidade e, como se recorda, caro leitor, lhe encomendou o “Hino e 
a “Marcha” da escola; a Professora Marta Rodrigues, que fez nascer um 
teatro musicado e com coreografia – “A Lisboa do Passado, do Presente e do 
Futuro”; a propósito, relembro ainda a colega Elisabete Torres, que partiu 
recentemente e que fez despoletar também toda a sua criatividade, ao 
serviço do Projecto Minerva, “Os Meninos de Santa Clara”. 

Para corresponder aos anseios didácticos de cada um dos colegas 
que se lhe dirigiam, Aida Coelho desenvolvia um expoente máximo, dando- 
-se totalmente em cada trabalho e criando momentos mágicos para mais 
tarde recordar. Tudo programava para que a logística não falhasse e para 
que tudo, tudo acontecesse conforme projectara.  

 A sua vibração era única e conseguia incutir essa dinâmica no 
espírito das crianças! 

 
É axiomático que, quando se avalia qualquer cenário com uma 

distância considerável, se tem uma percepção mais apurada da realidade. 
  

 

“Recordar-me-ei de ti a chorar, a cantar e a rir. 
                                                        Sempre presente.” 

                                                                       JANE SWAN  
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Por isso, em jeitos de conclusão e, sintonizando-me com o seu sentir 
pedagógico implícito em vários contextos, vemos a Profª Aida Coelho 
numa actividade permanente, numa explosão de criatividade e de 
sensibilidade poética desde que se lançou no ensino público, 
nomeadamente a partir da segunda metade da década de setenta, 
marcada pela profissionalização e o consequente acesso ao quadro de 
nomeação definitiva. Versátil, sabia adequar-se a cada momento, com 
poesia e emoção nas palavras: tanto no lúdico como no formativo e no 
festivo, esvoaçava entre a brincadeira e a seriedade, passando pelo elogio, 
pelo valor, pela reflexão, pela aprendizagem…  

 
Deu prova inequívoca da sua intensa produção, não só dentro da 

Escola curricular, seja a nível da didáctica específica da Educação Musical, 
seja a nível multidisciplinar, como fora dela, noutra “escola” paralela, a das 
Colónias de Férias, cuja meta era proporcionar, como o próprio nome 
indica, férias divertidas e inesquecíveis, mas com pedagogia e arte… 

 
Na década de oitenta, desdobrou-se, num ritmo invulgar, pela 

Direcção-Geral do Ensino Básico e pela Escola, com notável desempenho e 
zelo, comprovados a todos os níveis. Nos anos noventa, acentua-se essa 
pujança, num crescendo a que temos vindo a assistir… 

 
Perante todo este itinerário que foi História de Vida, direi que Aida 

Coelho assumiu, ao longo da sua actividade na docência, “Ser Professor” 
com uma entrega a 100%, marcada por um intenso trabalho pessoal, 
exigência e rigor. Dedicava-se, empenhadamente e sem tréguas à 
investigação, sempre que punha um novo projecto em marcha. 

 

Aduzidas as razões, entende-se que a Educação Musical, através da 
Professora Aida Bruno Coelho, tenha funcionado como uma disciplina 
transversal a todos os saberes, num contexto multidisciplinar, já que, pela 
sua natureza específica, se adequa a transpor o espaço “aula” para 
momentos vários de “espaço aberto”, em que os alunos são confrontados 
com a Comunidade Escolar, pondo então a render as suas “performances”. 
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Neste sentido, demarcou-se, claramente, daquele ritmo invariável 
e rotineiro, próprio de qualquer estabelecimento de ensino, pelo 
cumprimento sempre igual de horários, revolvendo, sacudindo e fazendo 
até parar a Escola… em datas específicas.  

 
Revolucionou a Escola hierárquica, usando de toda a sua 

determinação para valorizar as potencialidades da Música, que definia 
como panaceia universal, criando, por isso e para isso,  espaços e tempos 
de actuação… não só com os seus alunos… que davam vida, qualidade e 
movimento à Escola comunitária, como também com os Músicos que 
convidava para abrilhantar Festas abertas a todos e, em aulas ao vivo, 
darem a conhecer a diversidade instrumental e tímbrica, em audições 
comentadas, fossem eles Juventude Musical Portuguesa, Banda da Guarda 
Fiscal, Ranchos Folclóricos ou mesmo artistas singulares…  

 
Hoje, passados mais de trinta anos, vejo e interpreto com os olhos 

da distância esta marca de qualidade que irradiava por toda a Comunidade 
Escolar, enchendo Pavilhões com cartazes apelativos, desdobrando-se em 
rimas adequadas, quantas vezes jocosas, quanto à temática da festa que 
se avizinhava! Motivação autêntica que marcava o antes, animava o 
durante e se guardou no depois, na memória de tantos de nós, crianças e 
adultos! 

 
E assim eram, de sua iniciativa, o Dia Mundial da Música, o Natal, 

as Janeiras, o Dia de São Valentim, a Primavera, o Dia do Pai e da Mãe, o 
Dia da Criança, o Hino e a Marcha, o Encerramento do Ano lectivo! 

 
Não falo de ideais, de metas a atingir, de utopias… mas de 

realidades concretizadas, ano após ano, e constatadas por todos, sob o 
desígnio daquela que foi uma autêntica força da natureza! 

 
Por esta convergência de valores, de atitudes, de metodologias e de 

competência, Aida Bruno Coelho deixou a sua marca indelével na 
sociedade, como exemplo certificado de um profissional cego, num 
renovado contributo em abono da causa tiflológica. 

 

PARABÉNS, AIDA! QUANTA SAUDADE!  
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8. UMA INTERDISCIPLINARIDADE CONSTANTE 

O FRANCÊS PELA MÚSICA  
PORQUE… A CANTAR SE APRENDE 

 

“Porque as vidas são coisas semeadas, crescidas, maturadas, ceifadas,   
 trituradas, amassadas. São como o pão… para que a obra nasça!”  

                                                                                       MENDONÇA, José Tolentino (2011). 
                                                         PAI-NOSSO que estais na terra. Lisboa: Paulinas. 

 
 

 
Este Capítulo está intimamente ligado ao Capítulo 5, pág. 88, onde 

dei conta da minha colocação como Professora Estagiária do Segundo 
Grupo, no ano lectivo de 1976-77, na Escola Preparatória de “Damião de 
Góis”, a cujo quadro Aida Coelho já pertencia. Nele refiro também o seu 
impulso criativo, a sua inteira disponibilidade e uma resposta célere a todas 
as solicitações que, no seu todo, deram corpo a um roteiro de viagem 
pedagógico-didáctico na disciplina de Francês. 

Iniciemos, então, uma cronologia específica. 
Sendo eu estagiária, procurava de algum modo abrilhantar as minhas 

aulas com as cores do sol, dando-lhes vida e alegria. Então, era nela, na 
minha amiga Aida, que depositava as minhas angústias, preocupações, 
ambições… enquadradas em determinada temática lectiva e, como já atrás 
foi referido, ligadas, essencialmente, à disciplina de francês, objecto desta 
reflexão que ora enceto. 

Como impregnar de ritmo uma certa sequência lexical, em pequenas 
lengalengas?! Como provocar a assimilação fácil dos tempos dos verbos e 
das suas terminações?! Como facilitar a memorização de determinadas 
regras gramaticais?! Como gerir alguns actos de fala em situação de 
comunicação?! Como fazer interiorizar certos dados civilizacionais?! 

Tudo isto, integrado no contexto didáctico do momento, de acordo 
com a minha urgência, era o mote que eu lhe dava, qual desafio poético que 
logo fazia nascer, mesmo no intervalo de uma aula, uma canção ou 
cantilena, simplesmente cantada ou acompanhada pelo órgão da escola, 
afinal um improviso gravado em cassette áudio, sem requisitos técnicos.  
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Também em casa, no momento da planificação, face a qualquer 
necessidade, algo nascia, aí com recurso a um velho piano, maltratado pelo 
tempo, ouvindo-se, quantas vezes, o ruído dos eléctricos a passarem na rua. 

Esta inovação que eu ia imprimindo às minhas aulas fazia sucesso, 
que eu partilhava também com as restantes colegas estagiárias, numa troca 
contínua de cassettes até cada uma ter o seu próprio exemplar.20 

E, no escoar do tempo, também na qualidade de orientadora de 
estágio, ia ampliando sempre a recolha, de acordo com objectivos didácticos 
mais específicos e, porventura, planificações mais exigentes. 

Porém, nos anos noventa, nasceram dois novos projectos: o Bloco 
Pedagógico En Marche (1990-1993), de que fui autora e o Projecto para o 
Ensino Precoce do Francês, posto em prática em dois anos consecutivos – 
Equiparação a Bolseiras (1997-1999), num trabalho interdisciplinar de 
responsabilidade conjunta – Francês/Música.  

Daremos aqui destaque a estes trabalhos e ao inegável e prestigiante 
contributo de Aida Coelho. Algumas daquelas composições adquiriram, de 
facto, outra qualidade, por uma natural exigência de publicação, tendo sido 
gravadas em estúdio, a par de muitas outras, compostas expressamente 
para os diferentes Blocos.  

A confirmar estas palavras, aceda-se a mais uma citação do seu 
Curriculum Vitæ, (hierarquicamente apresentado em Novembro de 1992) 
ainda que um pouco extemporânea para o leitor que, de há muito, já 
compreendeu e se habituou à nossa cumplicidade. 

 
“É importante registar neste Curriculum Vitæ que, desde sempre, trabalho 

em interacção com a professora Dalila Guerrinha que me secretaria com 
manifesta disponibilidade, nas minhas tarefas de Leitura e Escrita.  Colaboro 
também com ela, preparando músicas e letras para os seus trabalhos de natureza 
didáctica, especialmente na área do Francês e que circulam na escola, tal como 
circularam no grupo de estágio. Actualmente, algumas dessas pequenas 
composições, estão a ser integradas no seu Bloco Pedagógico ‘En Marche’. De 
acordo com o tema que me solicita, crio lengalengas ou canções, todas elas com 
a particularidade de fazer explicitar determinada regra de fonética ou 
determinado problema gramatical e/ou lexical, porque a experiência demonstra 
que se retém mais facilmente qualquer tema a estudar, se ele for impregnado de 
ritmo e melodia.  

Quem não se lembra da velha tabuada, em cantilena?!”.   
Aida Coelho 

 
20 Recurso técnico já referido em testemunhos. 
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Dar a conhecer o seu vasto repertório associado à didáctica do 
Francês enche-me de uma imensa alegria, não só porque desvendo mais 
uma faceta do seu perfil, como também porque me habituei a vivenciar a 
premissa de que a cantar… se aprende melhor uma língua estrangeira, afinal, 
um suporte afectivo que condiciona positivamente o cognitivo. 

É curioso reflectir que estas canções feitas por Aida Coelho nunca se 
perderam, nem foram gravadas ao acaso em qualquer segmento livre de 
cassette, tipo rascunho, como acontecia com aquelas que criava para a 
didáctica da sua própria disciplina ou para abrilhantar trabalhos interdisci- 
plinares, num estudo pessoal, em que ela própria era a executante. 

Para mim, gravava-as sempre, como recurso didáctico, ainda que em 
cassettes reutilizadas, que eu legendava de imediato e que, tal como já foi 
dito, passaram de mão em mão, não só no estágio, mas ao longo de todo o 
meu percurso lectivo. 21 

Comptines e Canções, em ritmo de lengalenga, uma excelente 
motivação… um contributo ideal para aceder ao código (obstáculos que um 
aluno lusófono encontra a nível de som e de grafia) … consolidação de 
aprendizagens em áreas lexicais, gramaticais ou sintácticas, tudo em 
abordagens lúdicas que privilegiam gradativamente o acesso ao sentido, ao 
sistema linguístico francês e à comunicação, como actividade global final. 

É timbre didáctico ouvir-se cada canção repetida várias vezes. Uma 
solução, afinal, para quem usa o leitor de cassettes, evitando o retrocesso. 

A primeira canção que recordo está associada ao Natal de 1976, com 
música de todos conhecida e que, para além de imprimir outra vivacidade à 
aula, tinha como objectivo reforçar o léxico, ainda incipiente, adaptando-o 
às aquisições dos alunos. Letra muito simples que Aida Coelho engendrou, 
como excelente motivação. 

   C'est Noël ! C'est Noël ! 
   On est bien content ! 
   Et Catherine et Bruno 
   Et tous les enfants… 

C’est la fête ! C’est la fête ! 
Voilà des bonbons 
Des gâteaux, des jouets… 
Pour filles et garçons. 

Segue-se uma outra cantilena, também associada ao Inverno, que 
envolve conteúdos fonéticos, vocabulares e pronominais, trabalhados com 
imagens adequadas. Fez letra para uma música tradicional associada aos 
rigores do Inverno. 

 
21 Estas gravações, feitas ainda na velha escola, em pavilhões, deixam ouvir, como fundo, a 
vozearia das crianças no pátio, mesmo ao nível da sala 12 – a sala de Música. 
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Bis 

            

Refiro mais uma canção natalícia, tradicional francesa e muito bela 
no seu original, mas que urgia ser adaptada aos conhecimentos lexicais e 
gramaticais dos alunos. Aida fez essa adaptação, gravou-a nesse ano e assim 
a usámos sempre. Porém, mais tarde, integrada no Bloco Pedagógico “En 
Marche”2, foi trabalhada em estúdio e é essa versão que se inclui aqui. 

–   Aida, vou ter agora uma aula assistida de Francês. Vou ensinar o  
Presente do Indicativo do Verbo Être. Queria algo inovador… 

– E queres associar mais algum conteúdo? 
– Sim, a concordância do adjectivo “gentil/gentille” a “garçon” e  

“fille”. Eu tenho aqui a cassette… 
– Então, está calada.  
Era o intervalo grande, de 20 minutos, já a decorrer… Eu assisti a um 

acto instantâneo e…  a canção nasceu, com a conhecida música do “Raspa”! 
Registei o texto no quadro e, na aula seguinte, distribuí um 

policopiado com elementos decorativos. 
Posteriormente, foi integrada no Manual “En Marche 1” e ganhou 

música inédita. Serão anexadas as duas versões e a música escrita no 
Programa “Finale”. 

VERBO «ÊTRE» (Ser/estar) Presente do Indicativo 

Je suis 
Tu es 
Il est   Refrão      Bis – 4 vezes para faci- 
Nous sommes    litar a assimilação 
Vous êtes 
Ils sont 

Il neige, il neige  Bis 
Il neige sur le toit.                                              
Il neige sur Papa, Maman Bis 
Et puis, sur toi et moi ! 

    MON BEAU SAPIN 

Mon Beau Sapin    Joli Sapin 
Roi des forêts        Bis    Comme ils sont doux,         
Que j’aime ta verdure !               Tant de bonbons, tant de joujoux ! 

Toi que Noël 
Plante chez nous 

      Par les mains de ma Mère. 
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Je suis une petite fille        Je suis un petit garçon 
Très gentille, très gentille       Très gentil, très gentil 
Je suis une petite fille        Je suis un petit garçon 
J’aime bien ma famille !       J’aime bien les bonbons ! 
Refrão          Refrão 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Direi, a título de nota, que o trabalho em Estúdio tinha como 

objectivo gravar texto do livro, com recurso a jovens e adultos franceses do 
Liceu Charles LePierre. Aida estava sempre presente e, quando era possível, 
ensaiava-os nalgumas canções e gerava-se assim outra dinâmica. 
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Em face desta amostra, dispenso-me de contextualizar todas as 
minhas abordagens junto da colega Aida, no sentido de me resolver 
qualquer problema iminente. Limitar-me-ei a apresentar a sua prestação.  

Importa também clarificar que estou a seguir uma linha cronológica, 
ainda que em conjunturas diferentes, o que, aparentemente, não coincide 
com uma evolução das aprendizagens dos alunos.  

Por exemplo, no Manual “En Marche”, nascido quatorze anos mais 
tarde, há novos registos fonéticos que, supostamente, deveriam antecipar 
estruturas gramaticais ou semânticas. Cerca de oito anos depois, as 
pequeninas composições dirigidas ao Ensino Precoce do Francês, como o 
próprio nome indica, revestem-se de uma acessibilidade adequada ao 
desenvolvimento linguístico e psicológico daqueles níveis etários. 

VERBO «CHANTER» (Cantar) Presente do Indicativo 

Duas versões: no ano de estágio, Aida Coelho limitou-se a musicar e 
a interpretar este tempo verbal; para “En Marche 1”, usou a mesma música 
e criou canção, cantada em grupo. Registam-se as duas versões. 
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Segue-se uma lengalenga que veicula vários conteúdos, a partir do 
Verbo “Chanter” no Presente do Indicativo e no Imperativo, associada 
também à entoação característica dos Actos de Fala, usados para saudar 
alguém: 

 
 
 
 
 
 

Pequenina cantilena, aqui só por um grupinho de crianças que a Profª 
ensaiou, um estímulo ao acto de cantar associado aos gestos do quotidiano, 
praticando a conjugação pronominal: 

 
 

 
 
 
 
VERBO «ALLER» (Ir), associado a algarismos e a vocabulário restrito. 
Trata-se de uma canção tradicional francesa, infantil, adequada a 

jogos ritmados – saltar à corda. Aida Coelho adaptou-a, pela minha 
necessidade didáctica de usar o Presente do Indicativo em vez do Futuro. 

                                          LES CERISES

Un, deux, trois  
Je vais dans les bois. 
Quatre, cinq, six 
Cueillir des cerises. 

Sept, huit, neuf, 
Dans mon panier neuf. 
Dix, onze, douze 
Elles sont belles et rouges !

Chanter, chanter, ça te plaît ? 
Ah, oui ! J’y crois ! Ah, oui ! J’y crois ! 
Alors, chante, chante, chante avec moi … ! 
Je chante… tu chantes… nous chantons 
On chante, on chante en classe… 
Avec le Prof. … avec le Prof on chante… 
On chante, on chante, on chante toujours… 
Tout le monde chante ! Tout le monde chante… 
Parce qu’on aime chanter Ah ! Ah ! 
Parce qu’on aime chanter Ah ! Ah ! 
Je chante quand je salue 
– Comment vas-tu ? Et toi, ça va ? 
– Pas mal, merci ! 
J’aime chanter ! J’adore chanter 
J’aime la Musique et aussi danser ! 

Je chante quand je me lève 
Je chante quand je me lave 
Je chante quand je m’habille 
Et quand je me chausse. 
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VERBO «AVOIR» (Ter), associado aos Artigos Partitivos e ao léxico 
dos alimentos. 

Esta canção tem uma beleza particular mas, por ter sido gravada num 
intervalo de aula, ouve-se como fundo o barulho das crianças, como já foi 
dito na nota de rodapé da Pág.256. Tal como nasceu, assim foi transposta 
para o Manual “En Marche”, com a designação “Les Partitifs en Chanson” e 
foi cantada em coro. Ouvem-se as duas versões: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para trabalhar os números, as centenas, a minha amiga seleccionou 

um contexto histórico-civilizacional, surgindo uma pequena lengalenga, 
onde conseguiu imprimir a cadência do ritmo militar:  

 
 
 

 

“Napoléon avec six cents soldats (3x) 
Marchant du même pas – pas, pas, pas, pas! – Bis 4x 
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“L’ALPHABET” em canção: a Profª Aida tinha no seu arquivo musical 
uma partitura de Mozart, com a referida sequência em francês: ditei-lhe a 
música, apenas na Clave de Sol, trabalhou-a e pediu para que fosse feita a 
transcrição fonética tal como no original; e, para que os alunos entrassem 
melhor na cadência, propôs segmentação rítmica de cada conjunto de letras 
de acordo com a melodia. Interpretou-a primeiro num andamento mais 
lento; ao repetir, já a tocava no andamento original. O mais importante é 
que, ano após ano, ensinava o Alfabeto aos meus alunos que conseguiam 
ter uma boa prestação, desemperrando a língua no ritmo exigido.  

A apresentação que se segue foi extraída do Manual “En Marche”1 e 
a gravação também é mais valorizada por ser um trabalho de estúdio.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Habitualmente, no final do 1º Período, eu apresentava os meus 
alunos em público que, para além de canções de Natal em francês e diversas 
lengalengas de cunho poético, terminavam a sua exibição com “L’Alphabet 
de Mozart”, em tudo acompanhados no órgão pela colega Aida. 
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 Realço, com orgulho, a grande oportunidade que os meus alunos 
tiveram: a de serem devidamente ensaiados por esta Professora.  

A criação do Clube de Música, dos Grupos Corais e Instrumentais e, 
mais tarde, do Clube Europeu, projectos de trabalho elaborados por Aida 
Coelho a partir de 1991-92 permitiam a inscrição dos alunos como 
actividades extracurriculares. Ora, nas aulas de Francês, eu incentivava os 
meus a que se inscrevessem, para melhor assimilarem as canções e para 
terem uma boa prestação.  

Não divulgo os referidos Projectos para não ampliar demasiado esta 
obra. Ressalvo apenas alguns excertos relativos aos objectivos de cada um 
destes Clubes e à sua avaliação final:  

 
“… motiva (os alunos) para as aulas de uma forma mais consciencializada; 

dota-os de um desenvolvimento gradual na formação da sensibilidade artística e 
espiritual; disciplina-os, enfim, na vida da Escola e na escola da Vida.  

Posso afirmar que os alunos inscritos no Clube de Música, exercem nas 
suas turmas uma espécie de liderança positiva, ‘arrastando’ os outros colegas 
para uma participação plena de entusiasmo e mais responsável.” 

“Muitos dos alunos que me chegam às mãos no Clube Europeu vêm 
encaminhados pela Profª Dalila e bastante motivados para a aprendizagem do 
Francês-Língua Estrangeira, através do ritmo e musicalidade das canções 
tradicionais e folclóricas, mais representativas de algumas regiões francesas.” 

“Também nos grupos Corais e instrumentais incentivo os alunos a terem 
o prazer de se exibir para professores e colegas, conferindo-lhes na turma um 
estatuto algo diferente – o de relator ou porta-voz da experiência que adquiriram. 
(…) Para as duas horas que assumi, reservei uma para os meus alunos e outra 
para os alunos de francês, tempo manifestamente insuficiente. Isso implica que o 
professor entusiasta se desdobre noutras horas e convide os alunos a 
colaborarem também extra-horário …”  

A Profª Aida destaca depois, em cada Relatório, a prestação e o 
impulso dos alunos dos Clubes quer nas actividades lectivas quer nas 
apresentações públicas veiculadas no decurso desta Biografia, uma por uma. 
E, a título conclusivo, diz: 

 
“Estas actividades extracurriculares, tornam-se, de facto, imprescindíveis 

em zonas carenciadas como a da nossa Escola pois, através delas se procurará 
compensar aquela formação de base e adequada inserção na vida que, por 
lacunas várias, a Família não oferece nem prepara e que o Meio ainda 
descompensa, por incapacidade de resposta e falta de estruturas…” 
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De novo o seu Curriculum Vitæ. Cito-a, quando refere a sua 
colaboração com outras disciplinas:  

“(…) Com a colega Dalila Guerrinha, na disciplina de Francês sempre que 
ela precisa e cria a oportunidade para exibição; merece, contudo, especial 
destaque a grande festa em Dezembro de 1991 para o encerramento do Ano 
Mozart: acompanhei os seus alunos em várias comptines e em duas Canções de 
Natal, uma delas minha, letra e música, encerrando com L’Alphabet de Mozart.” 

Também se pode ler noutro ponto do Curriculum: 

“A pedido da profª Dalila Guerrinha, co-autora com a Profª Maria 
Gabriela Mendes Rosa, do Manual ‘En Marche 1’, seleccionei fundos musicais e 
ruídos para apoio à gravação de textos, poemas, comptines e/ou actividades 
festivas propostas no livro; sou autora de música e letra de seis canções didácticas 
para o citado manual; interpretei as referidas canções e outras duas que adaptei 
às necessidades programáticas; para o 2º volume deste Bloco pedagógico, foram 
entregues na Editorial ‘O Livro’, em Setembro de 1992, a acompanhar o 
manuscrito da autora, dez canções didácticas minhas, feitas sempre de acordo 
com as solicitações da própria.  Continuo disponível para colaborar, em estúdio, 
no momento da mistura final.” 

Após estas considerações, retomemos o percurso interdisciplinar: 

Para trabalhar os possessivos e as diferentes partes do corpo, recorri 
ao texto de uma canção didáctica a que tive acesso, felizmente com a música 
escrita. Ditei-a à minha amiga e ela interpretou-a, ficando em cassette para 
meu uso nas aulas. Não registo letra nem música porque não lhe pertencem, 
nem foi feita qualquer adaptação; fica apenas o registo áudio.  

 «C’EST JEAN PETIT QUI DANSE» 

Gradualmente, ano após ano, as inscrições dos alunos na disciplina 
de Francês iam-se reduzindo, em prol do Inglês. Face às circunstâncias, eu 
deitava mão a todos os recursos didácticos para enobrecer a disciplina de 
Francês e dar-lhe visibilidade, na Escola e no Meio. Nas exposições da 
Semana e da Quinzena Cultural Francesas, reservava sempre um espaço 
para algumas sequências em canção, regidas por Aida Coelho com os meus 
alunos. Porém, no quotidiano, passei a felicitar os professores da Escola no 
seu dia de aniversário. Terminava a minha aula um minuto antes, ia com a 
minha turma à saída das suas salas e, com a ajuda do gravador, todos 
cantávamos os Parabéns em francês: anexa-se o registo sonoro. 

 «CHANT D’ANNIVERSAIRE» 

https://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiNvOam-rDdAhUNHxoKHRkeDqAQjRx6BAgBEAU&url=https://pt.depositphotos.com/128349520/stock-illustration-line-icon-usb-flash-drive.html&psig=AOvVaw0Yfkpl2ZJJ0ckH0y1r1rnJ&ust=1536686641976202
https://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiNvOam-rDdAhUNHxoKHRkeDqAQjRx6BAgBEAU&url=https://pt.depositphotos.com/128349520/stock-illustration-line-icon-usb-flash-drive.html&psig=AOvVaw0Yfkpl2ZJJ0ckH0y1r1rnJ&ust=1536686641976202


 
 

265 
 

Afim de ensinar melodicamente o nome dos frutos, preços 
respectivos, adjectivos de cor e alguns pregões… descobri uma canção 
popular francesa com a música escrita, o que me permitiu ditá-la à minha 
amiga para que a interpretasse. Ouve-se a canção: 

«J’AI DES POMMES À VENDRE» 

Vencido o estudo do Presente do Indicativo dos verbos regulares e 
dos auxiliares, impunha-se, até mesmo pela necessidade de alargamento do 
campo semântico, utilizar tempos do passado. Curiosamente, nunca lhe pedi 
colaboração na construção do Passé Composé (Pretérito Perfeito Composto) 
mas sim no Pretérito Imperfeito, sempre igual nas suas terminações, pelo 
que a tónica da canção foi mesmo essa, numa discriminação fonética e 
gráfica, que entrou pelo ouvido e jamais se esqueceu. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Opto pela gravação em estúdio, 
com recurso ao coro; 

lê-se a Música e a Letra no Finale; 
em miniatura, o texto, tal como foi 

integrado no livro. 
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Ainda, a propósito do Imperfeito do Indicativo, a Profª Aida criou outra canção 
maravilhosa, diria, para ajudar a compreender em que contextos ele é utilizado: exprime 
uma acção passada, mas imperfeita, inacabada (inachevée), porque ocorre, entretanto, 
outra acção… Não chegou a ser incluída no livro “En Marche”2. Vê-se a Música escrita no 
Programa Finale, onde verifiquei que Aida Coelho, ao transpô-la para computador, alterou 
a ordem das estrofes, porventura com mais lógica, relativamente à gravação feita em 1992. 
Anexo a gravação e, para quem sabe Música, insiro também o modelo do Finale.  
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Há ainda duas canções que falta mencionar, incluídas no Manual “En 
Marche”1: a primeira, “C’EST LA NEIGE” é uma belíssima lengalenga que 
confere graça e fantasia à vivência do som [ Ɛ ] em francês, pois a colega Aida 
conseguiu enquadrar nela, com beleza poética, as diferentes grafias deste 
fonema.  

Apresenta-se o texto, tal como foi integrado no livro, mas em 
miniatura; a Música escrita em computador e a gravação em estúdio: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiNvOam-rDdAhUNHxoKHRkeDqAQjRx6BAgBEAU&url=https://pt.depositphotos.com/128349520/stock-illustration-line-icon-usb-flash-drive.html&psig=AOvVaw0Yfkpl2ZJJ0ckH0y1r1rnJ&ust=1536686641976202


 
 

268 
 

A outra canção, «EN MARCHE POUR LES VACANCES», em jeito de 
hino – apoteose final – como que premiando todos aqueles que seguiram os 
caminhos de «En Marche», onde Aida Coelho exalta os valores do 
companheirismo, amizade, a vida sã ao ar livre, em resposta a um apelo de 
férias que a todos envolve. Foi integrada também no final de «En Marche»2. 

Segue os passos da anterior: miniatura… computador… estúdio. 
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Entrando, propriamente em “En Marche”2, o ritmo variado, a leveza, a graciosidade e a 
musicalidade das canções criadas por Aida Coelho, repita-se, de acordo com as minhas 
necessidades didácticas, imprimem um percurso sócio afectivo na aprendizagem, que se 
desenrola de dentro para fora, do afectivo para o cognitivo e geram o desejo de aprender. 
Todas elas têm gravação em estúdio e a Música, excepto uma, escrita no Finale.  

«LA RENTRÉE» sintetiza em Canção o entusiasmo pelo recomeço do ano, a descoberta do 
novo… a saída a caminho da escola e actos de fala, como a saudação e a apresentação. 
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(Ouve-se um despertador) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le jour est né ! Le jour est né ! COCORICO   Bis 
Le jour est né! Le jour est né! COCORICO    

C'est le réveille-matin ! 
C'est le réveille-matin ! 
Quand il sonne                   Bis 
Il m'appelle... Fabien ! Fabien ! 

Et alors, tout de suite, 
Vite ! Vite ! Vite ! 
Je me lève... 
Je me lave... 
Je me brosse les dents... 
Je m'habille... 
Je me chausse... 
Et encore je me peigne, je me peigne... 

Et toujours, toujours léger      Bis 
Je prends mon petit déjeuner : 

Du fromage, du pain frais,      Bis 
Du café au lait. 

 

Visualiza-se uma miniatura 
do texto do livro, 

com código de cores 
nas repetições, 

para economia de espaço. 
Curiosamente, 

uma sugestão de Aida Coelho, 
posta em prática aqui e além, 

no texto das canções. 
Melodia no Finale, 
 na pág. seguinte. 

«LE RÉVEILLE-MATIN» Nesta canção, Aida Coelho recria todas as 
acções matinais, no ritmo acelerado do miúdo que tem o tempo contado 
para cumprir um horário, com recurso a vocabulário específico e à 
conjugação pronominal. 

Le jour est né ! Le jour est né ! COCORICO   Bis 
Le jour est né ! Le jour est né! COCORICO    

C'est le réveille-matin ! 
C'est le réveille-matin !  
Quand il sonne       Bis 
Il m'appelle... Fabien ! Fabien ! 

Et alors, tout de suite, 
Vite ! Vite ! Vite ! 
Je me lève... 
Tu te laves... 
Il se brosse les dents... 
Nous... 
Vous... 
Ils... 
Tout le monde est réveillé ! 
Le jour est né ! 

Le jour est né ! Le jour est né ! COCORICO   Bis 
Le jour est né! Le jour est né! COCORICO 

C'est le réveille-matin !      
C'est le réveille-matin !                  
Quand il sonne                                   Bis 
Il m'appelle... Fabien ! Fabien ! 
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Nesta canção celebra-se o convívio, a caminho da Escola, num ambiente 
risonho e no movimento ondulante do autocarro. Em destaque, saber apreciar, de 
forma gradual, tanto na afirmativa como na negativa. 

A Profª Aida pediu que o Refrão fosse escrito num formato que sugerisse o 
movimento oscilatório do transporte público, como se pode perceber pela miniatura. 
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Em «LIEUX DE RENCONTRE», os alunos são confrontados com os 
diferentes espaços e actividades culturais ao dispor dos jovens franceses 
nos seus tempos livres, com recurso ao diálogo, veiculado pelo verbo 
“aller”, em situação de pergunta/resposta. Em alternância, Refrão e 
Solos, no ritmo típico dos jovens, com um padrão sonoro aliciante, insere 
o estudante lusófono na ambiência do seu homónimo francês. 
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«L’ARGENT DE POCHE» – Canção temática, uma resposta à 
necessidade programática de inserir os adolescentes no mundo das 
finanças, da economia, da poupança… três frentes, na verdade, pouco 
poéticas; não obstante, Aida Coelho soube dar-lhes beleza, graciosidade 
e ritmo, numa bela sequência: ganhar, gastar, economizar!  
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«LA CHANSON DES PRONOMS EN/Y» – Não há Música escrita e foi gravada em 
estúdio com um grupo de alunos meus do 6ª 1ª, em 1992-93. Sabendo Aida Coelho 
que eu vinculava cada unidade didáctica a uma região de França, perguntou-me as 
características mais comuns de três dessas regiões. Então, a canção nasceu, 
recheada de musicalidade e de graça, com os pronomes em contexto linguístico, 
numa viagem pela Bourgogne, Alsace e Provence, um teste à memória dos alunos.  
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«FUTUR DE L’INDICATIF» Esta canção estava inicialmente prevista para “En 
Marche”1, mas por um qualquer condicionalismo que não recordo, só acabou por 
entrar no 2º Volume. O verbo “DIRE”, associado aos meses do ano e, em revisão, as 
estações do ano e os dias da semana, como se duma cantilena se tratasse.  
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Após toda esta demonstração criativa, falta ainda registar quatro 

Canções temáticas: uma, de Natal; duas, associadas a São Valentim e o hino 
que encerra cada volume – “EN MARCHE POUR LES VACANCES”, já na pág.268. 

“PETIT JÉSUS” foi inicialmente concebido para ser integrado no “En 
Marche”1, mas por falta de espaço na cassette que acompanhava o manual, 
teve de ser retirado e transitou para o volume seguinte.  
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A Profª Aida, ao conceber esta pequenina canção, tão graciosa, tinha 
feito diferente o último verso da terceira quadra e preparara uma quarta 
quadra que não incluiu no registo sonoro, em estúdio. A versão definitiva foi 
a que se ouviu e, aliás, a que consta no livro. Teria sido interessante, na 
minha óptica, o equilíbrio das quatro quadras. Mesmo assim, apresento por 
escrito a hipótese que não vingou e que existe em gravação caseira: 

       “ Jésus, Petit Jésus, 
          Tu es 
          Tout petit, chéri bébé, 
          Par le bœuf bien caressé…”  

            “ Jésus, Petit Jésus,  
  Je sais,  
  Maman m’a dit que Tu es 
  Le Plus Grand, la Vérité! ”  

 
Em suma, fez um encontro destas duas quadras, eliminando, o último 

verso desta primeira que substituiu pelo último da segunda. 
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«SAINT VALENTIN» nasceu como actividade multidisciplinar, aliás, já referenciada: Inglês, 
Música e Francês, comemorando o dia dos Namorados. Neste ano de 1992, a disciplina 
de francês também se integrou, com a pequenina canção que se anexa, criada para este 
dia. No fim da canção e, antes da repetição da mesma, introduziu-se uma espécie “de 
termómetro cardíaco” – a reprodução do batimento, de acordo com os índices de paixão, 
retirado de “En Marche”1, exactamente para celebrar Saint Valentin. Ao digitalizar esta 
música, a Profª Aida substituiu o ritmo que se ouve na gravação, por Boum, boum, boum. 

Esta canção chegou aos alunos 
de francês da colega Olívia que 

puseram em prática o seu 
agradecimento a Mme “Lapin”, 

numa autêntica situação de 
escrita. Anexo o documento. 
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“LE JOUR DES AMOUREUX”, ainda que não tenha sido integrada 
no bloco “En Marche” porque nasceu em Fevereiro de 1996, é oportuno 
inseri-la na sequência da anterior, pois os objectivos são comuns, sendo 
que esta trabalha ainda a área gramatical dos pronomes pessoais, na 
variante dos complementos indirectos. Porém, a gravação que existe, é 
um estudo levemente incompleto em relação à letra.  
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Por ser oportuno, reverencio a memória da Professora Maria 
Gabriela Mendes Rosa, co-autora comigo de “En Marche”1, que sugeriu à 
Editorial “O Livro” a elaboração de um contrato em nome de Aida Bruno 
Coelho pela sua participação neste Bloco Pedagógico. Numa escala de 1 a 
10, sendo 10% para as autoras (5% a cada uma de nós) foi-lhe atribuído 1% 
pela componente musical, em cada um dos volumes. 

Quer nos Livros do Aluno como nos do Professor figura o seu nome, 
como Autora de Música e Letra de Canções e, nos Agradecimentos feitos 
pela/s Autora/s, pode ler-se:  

 
“À Dra Aida Bruno Coelho por todo o estímulo, amizade e colaboração 

dispensada e, muito especialmente pela sua sensibilidade musical, bem patente 
na construção e concepção didáctica das suas canções, bem como pelo exigente 
trabalho de montagem da cassette.” 

 
 
 
 
Recordo também, com saudade, o amigo Américo Henriques que 

muito nos aturou em estúdio, para que concretizássemos em registo áudio 
os dois Blocos didácticos, En Marche e Ensino Precoce do Francês, 
respectivamente no início e no fim dos anos noventa.  

O seu desempenho foi notável, tanto no acompanhamento das 
canções como no trabalho de mistura. Acolheu sempre as preciosas 
indicações de Aida Coelho para que o fruto saísse valorizado no seu todo. 

Relativamente a este tempo há um curto testemunho de seu Irmão, 
Fernando Henriques: 

 
“Mantive pouco contacto com a Aida, mas cruzávamo-nos várias vezes 

quando ela ia ao estúdio para gravar as composições didácticas em que andava 
sempre envolvida. 

Apreciava imenso a sua capacidade de trabalho e de iniciativa, bem como 
a sua grande criatividade porque era ela que compunha as letras e as músicas das 
suas canções e as interpretava.   

Nestes últimos anos em que ela quis digitalizar as suas canções, aí sim, 
estabelecemos uma relação mais estreita e eu pude, então, apreciar de perto todo 
o seu trabalho inédito.” 
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Mediante a abertura de Concurso para Equiparação a Bolseiro, Aida 
Coelho e Dalila Guerrinha, em 29 de Abril de 1997, apresentaram 
requerimento individual, ainda que para um Projecto interdisciplinar de 
Investigação Aplicada – “O Ensino Precoce do Francês” – nas vertentes de 
Expressão e Educação Musical/Francês, ambos acompanhados de Parecer 
do Orientador Científico (Universidade de Lisboa) e do Conselho Directivo da 
E.P. Damião de Góis, com Registo Biográfico e Curriculum Vitæ respectivos.  

No ano seguinte, em 24 de Abril de 1998 pedia-se a renovação do 
estatuto de equiparado a bolseiro para dar continuidade ao trabalho 
desenvolvido, concretizando a parte prática, através de um guião de 
trabalho, viabilizado por dois CDs, com uma sequência programática para 
todo aquele professor que quisesse concretizar, no 1º Ciclo do Ensino Básico, 
a experiência do Ensino Precoce do Francês. Por despacho superior, de 24 
de Julho de 1998 foi autorizada a prorrogação. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexam-se dois pareceres da Profª Doutora Annabela Rita da  
Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, docente de 

Literatura Francesa, respectivamente em Abril de 1997 e 1998. 
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Concretizando, importa aqui sublinhar o objectivo que presidiu a este 
Projecto de Investigação Aplicada em Áreas Interdisciplinares.  

Em consequência do crescente abandono das matrículas na disciplina 
de Francês, 2º Ciclo, pensámos levar a cabo um estudo dirigido ao 1º Ciclo, 
designado por Ensino Precoce do Francês. Apelando para os Princípios 
Orientadores da Expressão e Educação Musical no primeiro ciclo, em que as 
crianças desenvolvem potencialidades musicais múltiplas… pela prática do 
canto, associada ao corpo em movimento, de forma espontânea ou nos 
jogos de roda e nas danças, é possível fazer-se a experiência da 
aprendizagem precoce do francês, numa vertente simultaneamente cultural 
e cognitiva, lúdica e estética.  

Assim nasceu um trabalho teórico aprofundado, um Guião, um Novo 
Manual, no dizer de muitos, que culminou com a realização de 2 CDs, 
contendo uma imensa diversidade de lengalengas e canções, didácticas na 
sua essência, e seleccionadas de acordo com os níveis etários do 1º ciclo de 
escolaridade a contribuírem todas e, cada uma delas, para uma dinâmica 
interactiva na estruturação da linguagem e do pensamento da criança. 

Da recolha desses modelos linguísticos para serem cantados, 
mimados, dançados ou usados em jogos, constam comptines e canções de 
jogos de sons para escolher pares… ou para ritmar jogos (enquanto se salta 
à corda, se passeia de braço dado, ou se joga às escondidas, ao lenço, a bola 
à parede…); canções de roda e jogos; canções que explicitam regras 
fonéticas ou que trabalham áreas lexicais, as mais diversas (desde o 
vestuário às cores, desde as vogais aos algarismos, desde o nome dos frutos 
ao nome dos animais, desde os dias da semana ao nome dos meses e às 
estações do ano…). Recurso ainda a Canções infantis do Património Cultural 
Francês, ao seu folclore, às canções de roda….  

 Sublinhe-se ainda que o tratamento de cada lengalenga, comptine 
ou canção culminava sempre numa actividade lúdica – actividade global 
final, momento em que interagem todos os objectivos, numa perfeita 
consonância: Psicomotor (saltar à corda, jogar à bola, às escondidas, ao 
lenço…); Cognitivo (articulação da linguagem, cantando de forma ritmada); 
Afectivo (o prazer de brincar e aprender com alegria).  

Para cada selecção, para cada documento… foram dadas sugestões 
metodológicas de trabalho interactivo e sempre devidamente ilustradas. 

A Profª Aida Coelho introduziu-se em toda esta dinâmica, 
colaborando nas diferentes alíneas com pequenas lengalengas que criou 
para o efeito, musicando e interpretando outras que apenas tínhamos em 
poema e compondo sete canções inéditas. Colaborou vivamente na 
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construção dos CDs que acompanharam este Projecto e, a título de 
pormenor, foi ela própria que quis assumir sozinha essa despesa em estúdio. 

Nesta Biografia, como é óbvio, serão apenas registados os trabalhos 
de sua autoria e ainda aqueles que, não sendo seus, musicou e interpretou. 

Seguem, então, pela ordem em que se inserem no suporte digital 
acima mencionado, as referidas lengalengas e canções; lugar, também, para 
as músicas que foram escritas no Programa Finale. 

 
    

 
“T’ES UNE OMELETTE” e “UNE, POUR TOI, LA PRUNE” in “Fourmis   
  sans ombre” – interpretação de Aida Coelho;  

“LA POUPÉE” – inédita – Aida Bruno Coelho; 

 

 

“TINDALI… TANDALOU” e “PATOUM…PATOUM”   

                          – Inéditas – Aida Bruno Coelho 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Tindali...Tandalou", tem a Música Escrita no Finale 

COMPTINES DE JOGOS DE SONS : 

   COMPTINES PARA RITMAR JOGOS:  
ENQUANTO SE SALTA À CORDA 

Patoum, Patoum 
Patoum, Pata 
Vient le loup 
Vient là-bas… 

Le loup a faim 
Patoum, Pata 
Patoum, Pata 
Un gros lapin 
Il mangera … 

Mais le renard 
Le trompera!! 
Patoum, Patoum 
Patoum, Pata 
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“LES CERISES” 
 adaptada e interpretada por Aida Coelho; já referida na pág. 260 

“LE ROI DU BOIS” – inédita – Aida Bruno Coelho – Música no Finale 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 “À LA UNE !” e “À LA UNE, C’EST LA PRUNE !”  
   – Inéditas – Aida Bruno Coelho 

 

“C’EST LA NEIGE” – especialmente concebida para “En Marche”1  
(Pág.267) – Letra e Música de Aida Bruno Coelho 

“LÉO et LÉON” e “JOLIE GIRAFE”, in “Le Français en chantant”  
  música e interpretação de Aida Bruno Coelho 

 
 

 

“LES GANTS POUR LES MAINS” – inédita – Aida Bruno Coelho 

 

“LA BASSE-COUR” – inédita – Aida Bruno Coelho            

ENQUANTO SE PASSEIA DE BRAÇO DADO 

ENQUANTO SE JOGA A BOLA À PAREDE 

COMPTINES/CANÇÕES QUE EXPLICITAM REGRAS FONÉTICAS: 

COMPTINES/CANÇÕES QUE TRABALHAM ÁREAS LEXICAIS: 
VESTUÁRIO E PARTES DO CORPO 

ANIMAIS 
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“POMME ET POIRE” in “Comptines pour les Enfants d’Ici” 
  música e interpretação de Aida Bruno Coelho  

 

 
“APRÈS LA PLUIE” in “Toupie, Nº 61-1990”  
 música e interpretação de Aida Bruno Coelho  

 “VOICI L’AUTOMNE” in “Je lis, Tu lis - 2è livret”  
   música e interpretação de Aida Bruno Coelho 

LES DOUZE MOIS DE L’ANNÉE”, “LES QUATRE SAISONS” e “LES    
  SEPT JOURS DE LA SEMAINE” in “En Marche”2  
  – chansons enfantines – letra e música de Aida Coelho (pág.276)  

 

“CHANSON DU ROBINET”, in “Deux ans, chante !”  
  música e interpretação de Aida Bruno Coelho Música no Finale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

“LE VISAGE” in “Les Petits Lascards”, 1  
   Interpretação de Aida Bruno Coelho 

FRUTOS 

O TEMPO METEOROLÓGICO, AS ESTAÇÕES, OS MESES DO ANO, OS DIAS DA SEMANA 

A CASA 

O CORPO HUMANO 
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“JE SAIS PARLER FRANÇAIS” ; “CATHERINE” ; “FAIS DODO, MON AMOUR” (Berceuse) ; 
                “LES NOTES, LES CHIFFRES, LES COULEURS” ; CHANSON DE RONDE” 

CANÇÕES DIDÁCTICAS – INÉDITAS – AIDA BRUNO COELHO 

Todas com música escrita no Finale e, na seguinte sequência: 
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“LE RÉVEILLE-MATIN ” e “PETIT JÉSUS ” in “En Marche”2 
  – Letra e Música de Aida Bruno Coelho 
 
 
 
 
 
  

Anexa-se o Parecer final, realizado já pela Profª Doutora Manuela Mendonça, 
que valoriza o êxito da iniciativa e a qualidade do trabalho apresentado. 
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A condizer com toda esta dinâmica inovadora e criativa, que encerra 

a “performance” de Aida Coelho a nível escolar, cita-se a última parte do 
testemunho de uma ex-colega da Escola Castilho, Hermínia Robalo: 

 
“Após a sua morte, conheci muito do seu trabalho de professora de música 

através do [Jornalinho] que, graças à colaboração da sua sempre dedicada amiga 
Dalila, foi em grande parte publicado. Fiquei surpreendida com o grande número 
de canções que a Aida escreveu, tão graciosas e próprias para as crianças, onde 
não faltavam as imitações de animais do campo. Fiquei impressionada, porque a 
Aida foi muito cedo para a escola, ficando longe da vida campestre durante muito 
tempo. Mas ela soube reter aquilo que lhe veio a ser útil e de que certamente 
tanto gostava. 

Afinal, o futuro que ela tanto temia nos tempos de escola, reservava-lhe 
uma vida digna e uma carreira profissional plena de êxitos reconhecidos por 
alunos e colegas. Tudo se deveu ao seu enorme esforço e também em grande 
medida à preciosa, incalculável e permanente ajuda da sua amiga (irmã) Dalila.”  
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9. DE QUIMERA EM QUIMERA … 

 A UTOPIA DA FAMÍLIA IDEAL ENFATIZADA POR UMA PRESENÇA NUCLEAR  
E PELA REDE SOLIDÁRIA DA AMIZADE 
 

“Todos estamos de visita neste momento e lugar.  
Só estamos de passagem.    

 Viemos observar, aprender, crescer, amar e voltar para casa.”  

                                                                                                        DITO ABORÍGENA AUSTRALIANO 

 
 

 

Para Aida Bruno Coelho, a família de sangue, a breve trecho se 
reduzira à figura de seu Pai, Luís da Silva Coelho. Nele, e só nele, convergia 
na totalidade toda uma vasta genealogia paterna e também, por exclusão, a 
linha materna, ainda que menos fecunda. 

Pelos dez anos e, a partir deles, nasce novo conceito de família, outra 
rotina, quantas expectativas… interlúdios vários…  a assinalar o drama da 
existência, por entre laços de amizade consagrados até ao fim! 

Passaram dezassete anos, de inflexível, mas sólida formação … num 
leque alargado de manifestações artísticas que davam cor às fragilidades do 
dia-a-dia.  

A inquietação pelo futuro próximo e longínquo assoberbava-a, 
ganhando formas na sua delicada estrutura psicológica que dava sinais de 
alguma dureza e rigidez. Porém, uma reviravolta na sua vida, impensável… 
remexeu naquela aparente pacatez… nesse crescente desassossego… nos 
limites que lhe eram impostos!  

Mudança brusca de tom a acordá-la e a despi-la das suas vestes 
cinzentas!! Uma nova expressão, qual metrónomo do tempo, que a faria 
percorrer diversas paisagens, em tantos andamentos…  do grave ao adagio; 
do andante ao maestoso; do allegro ao vivacissimo! 

Aida Coelho ganhara uma amiga, uma Irmã para sempre!!  
Por acréscimo, ganhara também uma Família, igual a tantas outras, 

ora nadando à superfície, ora mergulhando nas águas profundas, quantas 
vezes ressentida por problemas de estabilidade…  

Unidas, enfrentaram alguns tumultos, em inarmónicos improvisos de 
desgarradas, mas a força da amizade e da partilha ajudou a matizar 
episódios vários e a aliviar ciclos de dor e de longo sofrimento, enquanto 
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davam o melhor de si próprias na luta pela subsistência, no desempenho de 
uma profissão que ambas amavam. 

Através de alguns diálogos sui generis ia introduzindo a minha amiga 
nos qui pro quo da vida familiar: 

 
– Sabes, a minha Mãe e as minhas Tias, como já te tens apercebido, devem 

sofrer de qualquer complexo insular… madeirenses, convencidas que são 
superiores a todos! Mas, meia volta, andam às piadas umas às outras … na 
“bilhardice”, como dizem à moda da Madeira!   

Então, quando se juntam as cinco, o que agora é raro, mas já tem 
acontecido…, nem supões!!! 

– E o teu Pai não reage a essas coisas?! 
– Conheces bem a situação. O meu Pai não podia sustentar a Família só 

com o dinheiro de um Concerto semanal na Emissora Nacional.22 Tem de se 
desdobrar e, de noite, trabalha num bar com outros músicos até às 5H da manhã! 
Chega a casa, repousa o que pode e, de acordo com os compromissos que assume, 
lá segue para a Liga23, onde trabalha na Secretaria. Assim sendo, nunca está nos 
serões que as tias fazem cá em casa e, quando a minha Mãe conta algumas cenas, 
ele desvaloriza! 

– O teu Pai já tem idade para ter uma vida mais repousada e deveria 
reformar-se do trabalho nocturno… às vezes estou acordada quando ele chega e 
apercebo-me de que vem estafado! 

 
Aida depressa se ajustou a um clima medianamente salutar e fazia 

parte integrante da família, sendo consultada para dar palpites neste ou 
naquele assunto … Acompanhou o drama da mobilização dos meus dois 
Irmãos para a guerra do Ultramar: o mais velho, o Carlos, voluntário na Força 
Aérea, até já estava na Guiné e prestes a terminar o seu destacamento; o 
João, alistado nas Forças Terrestres do Exército seguia para Angola, por 
entre o clamor e o sofrimento geral. 

Trabalhava ela na Companhia Europêa de Seguros e eu estava na 
Faculdade. Durante algum tempo, a Liga fora a sala de visitas por excelência: 
o nosso ponto de encontro e de conhecimento mútuo; uma parceria 
exemplar e um compromisso para a vida; um palco de estudo e de trabalho, 
de harmonias e desarmonias, de evasão e de convívio… 

A actividade na docência foi o nosso passo seguinte, do qual já se 
falou sobejamente, mas omitindo qualquer abordagem ao contexto familiar,  
às suas vivências e apelos constantes, pelo que é chegado agora o momento. 

 
22 Joaquim Guerrinha era o Pianista do Sexteto de Artistas Cegos da Emissora Nacional. 
23 Recorde-se: Liga de Cegos João de Deus, abreviadamente designada por Liga. 
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Duas plataformas: por um lado, os mais velhos, Pais e Tios; por outro, 
os Irmãos, constituindo vida própria, entregando-se às doçuras do lar, à 
procriação e, em permuta constante de visitas, enchendo-se gradualmente 
as casas de crianças sadias, num encontro de três gerações. 

Foi esta a Família que acolheu a minha amiga Aida e foi esta a Família 
que Aida acolheu no seu coração, desdobrando-se em cuidados, atenções, 
mimos e ajudas materiais. 

Falando dos filhos do Carlos (para sempre o Carlinhos) e da minha 
cunhada Idalina, Aida assistiu ao crescimento do meu sobrinho mais velho, 
António Luís (Toninho) ao nascimento da Filomena (Fili) cinco anos e meio 
mais nova do que o Irmão e que veio a ser nossa afilhada, minha e do João 
(que nunca deixou de ser o Joanito). Estes dois meninos eram o enlevo de 
todos nós, com quem Aida brincava e dava lições adequadas às suas idades. 

 
“Memórias da Aidinha tenho poucas, mas as que tenho são de felicidade, 

carinho e muita paciência para comigo. Lembro-me de brincarmos às escondidas, 
à apanhada… dentro de casa, às vezes até o Avô brincava. Também me lembro 
de irmos para a janela da sala ver as pombinhas e os meninos no recreio da escola, 
para eu lanchar as papinhas que a Avó fazia. 

Tenho uma certa mágoa da vida nos ter privado de uma proximidade mais 
duradoura. Na verdade, o que recordo melhor era a sua simplicidade, a sua 
bondade e sensibilidade. 

Estou sempre grato pelos momentos que me fez e continua a fazer 
passar.” 

Sobrinho mais velho (Toninho) 

 
“Desde que me lembro de ser gente, que via a Aidinha na casa dos meus 

avós. Mesmo não sendo tia de sangue, era minha tia de coração, assim como me 
lembro de que me ensinava a estudar e de como ensinava bem. 

Também me lembro da minha ‘Vizinha Chica’! Era ela, numa brincadeira 
que fazíamos em casa dos avós, cada uma em sua janela e eu chamava-a assim, 
de forma silabada: 

– Vi-zi-nha Chiii-ca…, está aí?! 
E ela respondia a brincar, com nomes inventados que, de dia para dia, ia 

acrescentando de dois em dois: 
– Olá, Dª Maria Francisca… das Neves Torcata… da Silva Leitão…!” 
 

Fili 
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No Capítulo 3, a encerrar o ponto 3.1. (págs. 60 – 62) já foi oportuno 

referir esta partilha de amizade alargada à Família, em momentos de lazer, 
graças aos contactos que a Aidinha, como todos lhe chamavam, mantinha 
com a Família Blanco. Nessas fotos e ainda pequenitos, já lá estavam os dois 
meninos mais novos: a Lígia, nascida cinco anos e três meses depois da Fili e 
o Miguel, quase sete. 

Relativamente ao Joanito, após o casamento em Lisboa com a Rita, a 
vida levou-os para longínquas paragens e foi aí, em Vancouver, no Canadá, 
que nasceu o Richard William, o último da segunda geração, dez meses 
passados sobre a morte fulminante de seu avô Guerrinha, meu Pai. 

Duas fotos: 
literalmente, 

o menino 
“nas mãos 

das bruxas”: 
avó Conchita, 

Tia Dalila e 
Aidinha; na 
2ª, Richard 
às cavalitas 
da Aidinha. 

Anexa-se foto de má qualidade, 1972, 1 ou 12 de Fevereiro, isto é, nos anos do Avô 
Guerrinha ou no 5º aniversário da neta Fili. O Joanito, de óculos escuros, 

está sentado ao lado do Irmão Carlos. A seguir e, vendo-se pessimamente, 
Idalina (grávida da Lígia que nasceria a 31 de Maio desse ano), 

Toninho, Dalila, Aida e Fili. Uma homenagem a todos os que já partiram! 
 

O corpo da minha Mãe encobre o meu Pai. 
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Essa distância, porém, não impediu que também a Aidinha o 
acarinhasse quando veio a Portugal com os seus progenitores, ainda bebé, 
depois aos quatro anos incompletos, aos dez e meio e, em 2000, já adulto. 

Visualizam-se agora duas fotos de 1976, as últimas festas em que o 
meu Pai esteve fisicamente presente: na primeira, um pequeno lanche em 
que se comemora o 63º aniversário da minha Mãe, a 15 de Janeiro – os meus 
Pais, Aida, Fili e eu, claro, mas a tirar a foto! Será que o acaso existe??! Estou 
a escrever hoje, 15.01.2019, esta legenda, passados exactamente 43 anos!  

Na segunda, a 1 de Fevereiro, família alargada. Meu Pai a festejar 
também igual número de anos, o seu último aniversário. Algo constrangido 
e muito envelhecido!... Ao fundo, a Fili entre os Avós; do lado direito, Aida 
entre a minha Tia Lourdes e o marido; em frente, o meu Irmão Carlos e a 
mulher. Os outros meninos não se vêem. Teriam ficado cortados na foto… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

No ano anterior, também a 15 de Janeiro de 1975, vêem-se os quatro 
filhos do Carlos. Aida procura brincar com eles com um fantoche, mas, no 
momento da foto, concentram a atenção em mim e na máquina. 
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A falta do meu pai foi demasiado marcante no dia-a-dia de todos nós! 
Contudo, a vida prosseguia… As crianças cresciam e os mais velhos 
envelheciam quase todos ao mesmo ritmo… A Aida, eu, o meu Irmão e a 
minha Cunhada éramos uma espécie de ponte entre os mais novos e os mais 
velhos, colaborando em todas as direcções… 

Casamentos, baptizados, aniversários, celebrações natalícias e 
pascais, velórios, tempos de férias, passeios ocasionais, simples encontros 
de família, alargados já a amigos… aí estávamos todos com a Aida, aí estava 
a Aida com todos nós! Hoje, resta-me a memória feliz desses tempos! 

Seguem-se algumas fotos que demonstram o percurso desta 
interacção:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pequenina canção de embalar que Aida compôs nesse dia para adormecer o 
Miguel, com 1 ano e três meses. Está escrita no Finale e existe áudio. 

Este extremo da mesa não é 
apanhado; porém, o que aqui importa, 

é realçar a presença da Aida, onde 
quer que a Família estivesse. 

 

Na casa do meu Irmão, 
uma refeição familiar 
no Inverno de 1980, 

alargada a um amigo 
por parte dele e a uma 
prima da Madeira, a 

passar uma temporada 
na nossa casa. 

Cozido à portuguesa, 
especialidade da minha 
Cunhada. A cabeça da 

Fili tapa o Toninho.  

https://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiNvOam-rDdAhUNHxoKHRkeDqAQjRx6BAgBEAU&url=https://pt.depositphotos.com/128349520/stock-illustration-line-icon-usb-flash-drive.html&psig=AOvVaw0Yfkpl2ZJJ0ckH0y1r1rnJ&ust=1536686641976202
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Três fotos: Natal de 1980, novamente em casa do meu Irmão Carlos: ele, a minha Mãe 
e Aida; Setembro de 1981, em Lisboa, numa refeição, já na sobremesa: Aida sentada.  

A seguir, e de pé, a minha Mãe, a Lígia, a Fili e o Miguel, quase nos 8 anos.  
Sentadas também as tias: Bernardette, Lourdes e Gabi, seguidas da Idalina; 

Natal de 1982, em Lisboa. O espaço era apertado, mas havia muito calor humano. 
Vinham as Tias, o meu Irmão, a mulher e os “pequenos”. Aida e Dalila no controlo da 
distribuição. Juntavam-se todas as prendas que vinham previamente identificadas.  

Por cada prenda entregue, aquele que recebia, levantava-se e vinha dar um beijinho a 
quem oferecia. Era uma forma de estimularmos e de pormos a circular o sentido da 

gratidão, tão diluído neste mundo consumista! É pena que na foto não se tenha 
conseguido uma visão de conjunto. Do lado esquerdo a Tia Lourdes, Aida e Dalila; em 

destaque, a Lígia, 10 anos e meio e o Miguel, 9. Todos os outros ficaram de fora. 
 

 

Nessa época a minha Mãe, sozinha, 
esperava, com ansiedade, que eu 

fizesse as decorações de Natal – era 
algo que quebrava a monotonia  

do seu quotidiano… 

Agora um salto no tempo – 1988/89 – Uma 
humilde passagem de Ano vivida no calor da 
amizade: a amiga e colega Olívia com a sua 

velha Tia comparecem e animam a noite! 

Anterior àquelas fotos, no Verão de 
1979, um colorido lanche de melancia. 
A minha Mãe, eu, Aida e tia Lourdes. 
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Recuemos a 1981. Richard e os Pais vêm de novo a Portugal. Novos 
encantos, quantos mimos! Um dia, estavam os três primos “a adorar” 
literalmente o menino, deitado, quando Aida na cozinha os chama alto: 

– Vá, meninos! Toca a levantar! Estou a preparar um farnel para 
fazermos um piquenique! Richard e Miguel, respectivamente, 4 e 8 anos 
incompletos; Lígia 9; Fili 14 e meio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
A Fili, a 14 de Maio de 1978, 11 anos, faz a sua Primeira Comunhão 

e, num tão curto interregno, casa-se aos 16 anos, a 29 de Agosto de 1983. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

No dia do casamento, ainda em casa, 
Aida de um lado e Dalila, 

a madrinha, do outro. 

Na foto e sentados num banco de jardim: 
a própria, a Religiosa que a acompanhou, a 
Aida com o Miguel ao colo e eu com a Lígia. 

O sol a bater-nos no rosto. 
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 26 de Março de 1984 nascia o Hugo! Foi o alvo das atenções  
 de todos os familiares: primeiro neto, bisneto e sobrinho/neto. 

Duas fotos: 
recém-nascido, 

nos meus braços 
e Aida 

a acariciá-lo; 
dois meses, 
minha Mãe 

 e Aida,  
encantadas. 

 

No painel que se segue de sete fotos, Aida aconchega o Hugo com ternura, ora tentando 
adormecê-lo, ora agasalhando-o após o banho, ora brincando, ora cantando ou, 

estalinhos nos dedos, a despertar a sua sensibilidade auditiva… 
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Mais duas fotos: Aida, no lanche do aniversário da Fili, 18 anos; na mão 
esquerda uma fatia de bolo, com a direita, equilibrando o Hugo, às cavalitas, 

amparado do outro lado pela sua jovem Mãe; à esquerda, o Tio Miguel,  
nos doze anos. Na outra foto, a Avó Idalina, embevecida, com o neto ao 

colo, enquanto, de lado, Aida em riso aberto, dá água ao menino. 

Ao Huguinho, quando tinha cerca de seis meses 
Setembro de 1984 

Tenho um bebezinho 
Muito pequerrucho 
Quando faz ó-ó … 

Ele parece mais gorducho 
 

Põe-se pesadinho 
Fecha os olhitos 
Respira baixinho 

Mexe as mãos e os pezitos 
 

Vem o calorzinho 
E a Aidinha vai cantando 

E vem a Titia 
Com jeitinho aconchegando 

 

Talvez, num dos muitos momentos em que adormecia o Huguinho, terá composto esta 
pequenina canção de embalar, que lhe sussurrava, mas não existe música escrita nem 

encontro registo áudio. De cada lado do texto há uma foto mimosa, Aida com o menino. 
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Toda esta ambiência, conciliada com a dedicação e entrega aos 
trabalhos lectivos e às referidas Colónias de férias que, no seu todo, tinham 
em nós o mérito incalculável de reverter em prazer e alegria as muitas 
vicissitudes do quotidiano e nos ajudavam a cimentar amizades. 

Aliás, desde 1980, a Olívia e a Tia passaram a integrar os nossos 
convívios familiares e, numa linha de reciprocidade, nós, em períodos de 
férias, veraneávamos pela sua terra natal, Arganil, passeando de carro pelas 
redondezas. Mais vezes a minha Mãe, mas também algumas Tias, Primos, a 
Fili, o Marido e o Hugo por lá passaram. 

Na verdade, após a morte do meu Pai, sempre que a Aida e eu nos 
ausentávamos, fosse em serviço (no período de destacamento) ou em 
momentos de repouso, a minha Mãe passava a acompanhar-nos quase 
sempre, quebrando o seu isolamento. Seguem fotos e respectivas legendas: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Vê-se um convívio à mesa, 1980, talvez  
a 15 de Janeiro; a foto só apanhou   

minha Mãe, meu Irmão, Miguel, Lígia,  
 Olívia e Aida, com um cãozinho ao colo. 

 

29 de Julho de 1981, eu apago as velas 
do meu bolo, perante a minha Mãe, 
duas Tias, a Aida e a Tia da Olívia.  

Terá sido esta a tirar a foto. 

Acontece que, estando nós e a minha Mãe 
em Arganil, no Verão de 1980, fomos convi- 
dadas, no dia dos meus anos, para irmos à 

casa de férias da minha Tia Eulália (Lita, 
para todos) em Gouveia, no distrito da 
Guarda, pelo seu segundo casamento. 
Um dia muito agradável, em Família! 

Outro ângulo da mesma festa. 
Conchita sentada entre as Irmãs Lourdes e 

Bernardette; no lado oposto, a Aida, a Olívia e 
sua Tia, à cabeceira. Sou eu que tiro a foto. 

 
 



 
 

303 
 

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Noutras andanças, no casamento tardio da minha Tia Bernardette, 
12 de Maio de 1983, encontrei esta foto, a confirmar o que tem vindo a ser 
dito: a Aida ali presente, tal como a Rita, minha prima que reside nos Estados 
Unidos da América do Norte e que veio de propósito ao casamento da Tia, 
os meus sobrinhos Lígia e Miguel, 11 e 10 anos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Também estes meninos cresceram e, no momento adequado, foram 
constituindo a sua própria Família: mais casamentos, mais crianças…  

Huguinho deixou de ser o único: mais Irmãos e… mais Primos!!! 

A 27 de Dezembro de 1983, passado pouco tempo sobre o 
casamento da Fili, é a vez do António Luís. Outra cerimónia, onde todos 
comparecemos, aqui registada por duas fotos:  uma, de conjunto, Aida, no 
extremo da terceira fila, lado direito; ainda em casa, nós ambas com o noivo.  

Em Arganil, no Verão de 85. 
Por estas escadas exteriores 

que o Hugo sobe, na foto,  
ao tentar descê-las, terá 

aprendido a conjugar, 
empiricamente, 

o verbo cair! “iu…iu…” 
 

No aniversário da Aida em 1982, cantámos-lhe os Parabéns 
enquanto ela tocava a respectiva música no piano. Terá 

sido a Fili a tirar a foto e não a apanhou, nem ao resto do 
grupo. Em destaque, a minha Mãe, eu, o Miguel, quase 
nos nove anos e a minha Tia Lita, bem-humorada e de 

espírito jovem. Foi a ela que Aida recorreu, para lhe ensinar 
a dançar o “Bailinho da Madeira” afim de ser um bom 

modelo para os seus alunos, nas Janeiras. Ao lado, outra 
foto em que eu ofereço flores à Aida. 
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Novo momento relevante na vida de Família é a terceira visita a 

Portugal de Richard, com seus Pais, na época de Verão de 1987.  
Muitos passeios e encontros com os tios Carlos e Idalina e os primos.  
E lá íamos nós… dividindo alegrias e partilhando emoções. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Richard, hoje com quarenta e dois anos, continua a viver no Canadá, 

mas consegue exprimir-se em português. Enviou-me o seu testemunho, que 
coloco com o da minha Prima Rita, já atrás referida: 

Richard, na Praia de S. João da Caparica, já a caminho dos 11 anos, com os 
Primos Lígia, Miguel, Huguinho, a quem enterram na areia… eu própria e a Aida. 
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“Não me lembro de muitas coisas sobre a Aidinha. Mas, pensando bem, 
ela faz-me lembrar as histórias que o meu Pai contava do Avô Guerrinha. 

A Aidinha foi a minha primeira experiência com uma pessoa cega.  
Ela podia fazer tudo o que qualquer outra pessoa podia fazer, sem 

conduzir, claro! … Ha! Ha! 
Eu lembro-me que, quando ela ria, a casa enchia-se com alegria! 
Também me recordo de quando me começou a ensinar Piano e a Canção 

do Sebastião.” 
Richard 

 
“A Aidinha não era família de sangue, mas era Família para nós. 
Muito simpática, atenta e com muito talento musical. Fazia quadras em 

segundos, para entreter a Família. 
A minha querida falecida Mãe gostava imenso dela, assim como eu. 
Partiu muito cedo.” 

Rita Goulart 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Na verdade … e, quantas vezes, no melhor da festa… a vida nos 

surpreende brutalmente! 
Uma baixa repentina sacudiu o meu Irmão e os meus sobrinhos. No 

dia 6 de Julho de 1988, Idalina falecia com uma embolia cerebral. Fez muita 
falta ao marido e aos filhos, sobretudo ao Miguel com 15 anos incompletos!  

Deixou também o netinho, com 4 anos feitos. 
Nós as duas, agora sozinhas, tentávamos juntar os cacos… para que 

houvesse o mesmo equilíbrio, o mesmo sentimento familiar, a mesma 
coesão… enquanto a minha mãe envelhecia num ritmo acelerado. 

E, respeitando uma sequência 
temporal, recordo o significado desta foto 

que anexo: regressando nós da Escola, 
após a festa relativa ao Encerramento do 

Ano Europeu do Ambiente, Março de 
1988, ao chegarmos a casa, lá estava o 

Hugo, à beira dos 4 anos, com a Avó 
Idalina. Esta, num acto premonitório 

tinha vindo visitar a minha Mãe, já muito 
envelhecida. Fora a despedida! 

Aida canta uma canção ao menino,  
que a escuta ternamente. 
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A 2 de Setembro de 1988, após o falecimento de sua Avó, nasce 

Vanessa Idalina, filha do António Luís. Em Julho de 1992 vem ao mundo Filipa 
Andreia e, em Março de 1995, Priscila Rossana.  

Em foto, a minha Mãe, eu e a Aida a conhecermos a primeira destas 
bebés, ainda na sua alcofinha. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Não encontro outras fotos da Aida com estas três sobrinhas, só bem 

mais tarde, numa das visitas a Lisboa. 
 

A foto, numa visita ao meu Irmão e filhos após o descalabro de suas vidas, faz 
prova do envelhecimento de minha Mãe, do seu ar já apático e perdido… 

a necessidade de ser amparada por todos. O filho e as netas  
acompanhavam-na ao carro; depois, nós ambas, ajudávamo-la  

a subir as escadas do nosso 1º andar, sem elevador. 
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E, porque estamos em contexto familiar, ainda que recuando ao 
início deste ano, é-me muito grato dar a conhecer uns versos que a minha 
amiga preparou para os 75 anos da minha Mãe, a 15 de Janeiro de 1988.  

Reconheço no seu gesto solidário, uma tentativa de “arrancá-la” à 
apatia em que já estava a cair, apelando para as capacidades que ainda lhe 
restavam, mas que se esvaíam dia-a-dia…  

O conteúdo dos versos reflecte uma conjugação de várias histórias 
que ouvira contar em todos estes anos à minha Mãe e minhas Tias, as suas 
vivências de juventude, romarias e tradições, os produtos típicos da 
Madeira, a celebração da festa de Santo Amaro que se festejava no Funchal 
exactamente a 15 de Janeiro, enfim, reconstituiu-lhe cenários do seu 
passado que, em jeitos de memorandum, deveriam desfilar pela boca das 
Irmãs, cúmplices de tempos decorridos. Estavam todas presentes e os 
respectivos cunhados, faltando apenas a Gabriela que, já viúva, estava nesse 
ano nos Estados Unidos. Vestiram-se em termos de Romaria, cada qual com 
seu bordão, as mulheres com aventais e lenços rústicos na cabeça; todos 
com sacos pendurados nos braços, onde figuravam os produtos referidos na 
cantiga e que iriam oferecer a Conceição…  

A minha Mãe, perplexa, ora olhava à volta… ora olhava o texto… 
previamente ampliado, mas… parece já não ter atingido completamente a 
graça que a paródia teve. Porém, ainda se surpreendeu! Que pena não ter 
sido filmado!!! A minha Tia Lourdes dizia abismada: “Como é que aquela 
pestezinha 24 da Menina Aida encaixou estas coisas todas?!” 

Contudo, porque o tempo para ensaios fora escasso, ainda que Aida 
tivesse escolhido uma música de todas conhecida e já usada noutros 
contextos, a verdade é que ninguém conseguiu cantar em coro. Apenas se 
ouve a voz da Aida; porém, após ela ter terminado, a minha Tia Eulália, mais 
nova do que as Irmãs, pegou nos versos e cantou-os do princípio ao fim com 
música diferente, mais a seu jeito, outra também usada pela Família em 
convívios desde jovens e com Refrão em lá, lá, lá. Aí, todos cantaram e 
bateram palmas.  

Seguem-se os versos. Há registo áudio, pela voz da sua autora e, 
numa homenagem à minha Tia Eulália, falecida há um ano exacto, faço 
ouvir-se o início da cantilena. Coloco uma foto da minha Mãe desse ano e 
uma da Tia Lita bem mais nova do que os 68 anos que teria em 1988. 

 
24 Cresci a ser chamada de “pestezinha” – termo madeirense, usado para definir crianças  
    traquinas, que não param quietas um instante; algo depreciativo, mas adoçado pela  
    ternura do diminutivo. Aqui funcionou como elogio, uma espécie de irrequietude inte- 
    lectual, que permitia a Aida “encaixar todas aquelas coisas". 
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Aqui estamos, Conceição, 
Todos juntos p’ra te dar 
Parabéns e te abraçar, 
Alegra o teu coração! 
 
Setenta e cinco já tens, 
Mas velhos só são os trapos  
E deles fazemos farrapos. 
Viva, viva, PARABÉNS! 
 
Hoje é Senhor Santo Amaro, 
Não nos falta mocidade. 
E nem tão pouco a vontade  
Dum bailinho, que é tão raro… 
 
Presentes temos, p’ra ti: 
Ouve bem até ao fim, 
Olha e não ponhas pesquim,25 
É tudo fresco…e daqui…26 
 
Aguardente e mel de cana 
Trazemos-te neste saco: 
Bolo de mel e bolo do caco,  
Uma anona, uma banana… 
 

 
25 defeitos; 26 gesto de apreciação atrás  
    da orelha; 27alusão à Tia Lita,  
    fumadora, e que adquiriu o hábito de  
    inalar tabaco em pó, chamado rapé;   
28 gazes; 29 batata comum; 30 naturais do    
    Paul do Mar; 31 os nascidos no Funchal,   
    freguesia de S. Pedro, como Conceição,   
    eram os “Fidalgos” 
     
 
    

 

 
Se ainda atinas direito 
Vem daí p’rá Romaria  
Bater o pé neste dia, 
P’ra não perdermos o jeito…  
 
A Camacha bate o pé, 
Dá voltinhas a preceito… 
E só não bate a direito 
Quando já cheira o Rapé…27 
 
Cavala salgada, atum,  
Tremoço a trincar no dente 
Regala e consola a gente… 
Cuidado …  mas… fós,28 nenhum! 
 
Vinho e alhos, molha pão, 
Semilha29 com casca, espada, 
Cebolinha avinagrada, 
Milhinho frito, ah! Pois não! 
 
As mais moças são PAULEIRAS…30 
Outra coisa…é gente fina… 
Ser “FIDALGA”31, é ser menina… 
Larguem já de brincadeiras!  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

https://www.google.pt/imgres?imgurl=http://images.impresa.pt/visao/2016-05-10-5600280078000.jpg/original/mw-320&imgrefurl=http://visao.sapo.pt/actualidade/visaose7e/sair/2016-05-30-O-melhor-da-Madeira-em-Lisboa-e-no-Porto&docid=ty__gi9qvO_aKM&tbnid=uS1ia-K2DUQ1tM:&vet=10ahUKEwjqqfyp24zgAhUjz4UKHaT1CRUQMwhOKA8wDw..i&w=320&h=480&bih=690&biw=734&q=Aguardente%20da%20Madeira&ved=0ahUKEwjqqfyp24zgAhUjz4UKHaT1CRUQMwhOKA8wDw&iact=mrc&uact=8
https://www.google.pt/imgres?imgurl=https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/16/KakkuMadeiralta.jpg/200px-KakkuMadeiralta.jpg&imgrefurl=https://pt.wikipedia.org/wiki/Bolo_de_mel&docid=krHBqWjX-zrB9M&tbnid=LmPpVboNvhTCLM:&vet=10ahUKEwjwgaGr3IzgAhVNRBoKHbrOAUEQMwhIKA0wDQ..i&w=200&h=194&bih=690&biw=943&q=bolo%20de%20mel%20da%20Madeira&ved=0ahUKEwjwgaGr3IzgAhVNRBoKHbrOAUEQMwhIKA0wDQ&iact=mrc&uact=8
https://www.google.pt/imgres?imgurl=https://www.viajecomigo.com/wp-content/uploads/2013/10/Banana-da-Madeira.jpg&imgrefurl=https://www.viajecomigo.com/2014/08/14/restaurantes-madeira/&docid=BgZpPQwv6YqLnM&tbnid=TfOtTbHppLv07M:&vet=1&w=730&h=973&bih=690&biw=943&ved=0ahUKEwjihq_h3YzgAhUSWBoKHbtKAKsQMwg_KAAwAA&iact=c&ictx=1
https://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiNvOam-rDdAhUNHxoKHRkeDqAQjRx6BAgBEAU&url=https://pt.depositphotos.com/128349520/stock-illustration-line-icon-usb-flash-drive.html&psig=AOvVaw0Yfkpl2ZJJ0ckH0y1r1rnJ&ust=1536686641976202
https://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiNvOam-rDdAhUNHxoKHRkeDqAQjRx6BAgBEAU&url=https://pt.depositphotos.com/128349520/stock-illustration-line-icon-usb-flash-drive.html&psig=AOvVaw0Yfkpl2ZJJ0ckH0y1r1rnJ&ust=1536686641976202
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A 30 de Abril de 1990 
nasce o primeiro menino, o 
Filipe Alexandre, um presente 
especial… para as suas dezano- 
ve primaveras, antecipado de 
um mês!! 

Passaram-se uns dias… 
e nós caprichámos em levar a 
minha Mãe ao aniversário do 
filho Carlos, 21 de Maio de 
1990, quando completava 48 
anos e o seu netinho 21 dias. 
Recordo que Aida, para essa 
festa, ofereceu uns versos ao 
meu Irmão, brincando com as 
quatro dúzias de anos que ele 
completara.  

Por várias vezes lhe pedi  
que mos ditasse ou os batesse à máquina para eu arquivar junto dos seus 
poemas, mas… desculpa agora, desculpa logo… perdi-os para sempre! Quem 
sabe… estarão por entre a multiplicidade dos apontamentos em Braille que 
deixou arquivados e eu conservo! 

Insere-se foto do bebé, ao colo da Aida. 
As nossas saídas para as cumplicidades  

de família a que estávamos todos 
habituados, tornavam-se cada vez 
mais escassas devido à progressiva 
decadência da minha Mãe; mesmo 
assim, no dia em que o menino fazia 
três meses de vida, coincidindo, 
então, com o do meu aniversário, 
visitámo-los. Passeando com ele ao 
colo, a Aida dedicou-lhe uma 
quintilha. Encontrei-a por mero 
acaso, ao “vasculhar” numa velha 
pasta, onde, em pedaços de papel, eu 
ia recolhendo, quantas vezes contra 
sua vontade, rimas soltas e poesias 
dirigidas à Família.  

Prosseguindo esta aventura familiar, casa-se a Lígia a 10 de Fevereiro de 1989,  
a três meses de completar 17 anos. Na foto, nós ambas, uma de cada lado da noiva. 
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Mas… percorrendo, agora, a minha memória remota, quase que 
arriscaria garantir que Aida me pediu para escrever a pequena poesia num 
cartãozinho que entregou à Mãe, com a seguinte dedicatória:  
 

 
 

Chegados a 9 de Janeiro de 1992 nasce a Natacha, a primeira Irmã do 
Hugo.  

 
 
 

 
A minha amiga tinha por 

costume oferecer a todos os bebés 
da Família um Anjo da Guarda para 
ser colocado nos seus berços e, foi 
talvez com essa inspiração que lhe 
fez uma quadra mimosa, datada 
desse dia 14.08.1992. Tal como a 
quintilha anterior, estava esquecida 
no mesmo local. 

 
 
 
 
 

 
 

 
A 2 de Agosto de 1994 nasce outra leoazinha, a Vânia, segunda e 

última filha da Lígia, portanto, irmã do Filipe. 
A situação em casa limitava-nos de tal maneira que, para além das 

ocupações profissionais, não havia a mínima hipótese de nos ausentarmos. 
Se o fizéssemos, estaríamos a pactuar com a negligência.  

Sou um bebé lindo e meigo, 
Da vida um botãozinho! 
Serei uma flor, 
De perfume e cor 
P’ra dar a quem me deu carinho! 

Esta foto que se anexa, foi tirada no dia  
do aniversário da Aida, que passeia a bebé, 

já com sete meses feitos. Leva-a até à 
janela da marquise, na cozinha. 

Ao Filipe Alexandre, 
no dia 29 de Julho de 1990, 

em que completou três meses 

  Hoje és um miminho,  
  Serás um amor! 
  Um Anjo te guarda. 
  Vai por onde Ele for! 

https://www.google.pt/imgres?imgurl=https://cleofas.com.br/wp-content/uploads/2011/06/anjo-pixabay.jpg&imgrefurl=https://cleofas.com.br/como-saber-o-nome-do-meu-anjo-da-guarda/&docid=vs686BCnZBB3kM&tbnid=ESmpZl5mE1v0cM:&vet=1&w=531&h=720&bih=690&biw=943&ved=0ahUKEwjm8-7ujo7gAhW3A2MBHXSqAFEQMwh4KCwwLA&iact=c&ictx=1
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Após a Escola, toda a dinâmica de trabalho fluía em casa, num ritmo 
entrecortado pelas crescentes necessidades de apoio à minha Mãe. 

Assim sendo, “se Maomé não vai à montanha… vai a montanha a 
Maomé!” a Família visitava-nos, sobretudo por parte da Fili, mas… 
sucessivas omissões, iam gerando lacunas em catadupa…  Porém, a tradição 
do Natal ainda se foi mantendo por toda esta década! … 

 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
O meu Irmão contraiu segundo casamento no início dos anos 

noventa e, passado algum tempo, veio residir para Lisboa. Porém, em 5 de 
Outubro do ano 2000, teve um brutal acidente de viação que o levou à 
morte. Falecia exactamente a 10 de Outubro, na véspera do vigésimo sétimo 
aniversário do seu filho Miguel. 

Momentos dolorosos que todos vivemos! Notícia difícil de transmitir! 
Fili, no nono mês de gravidez, nascendo Mafalda, vinte dias passados. 
Lígia com epilepsia, sem querer aceitar a realidade…  

A primeira foto comprova esta 
presença natalícia: quatro crianças 
desta segunda geração, duas da Fili 

e duas da Lígia: Hugo, 13 anos a 
pegar no Menino Jesus; Filipe, 7, 

pronto para a fotografia; Natacha, 
a fazer 5 e Vânia 3, ambas a 

desenhar e a pintar, exibindo já as 
prendas. E aí está Aida com eles… 

Hugo, 14 anos, vem ter 
lição de francês ao 

domingo. Traz o 
Trombone, em cujas aulas 
o avô paterno o inscreveu. 
Mostra-o à Aidinha que,  

tal como se vê  
na foto, o experimenta. 

O Toninho que já tinha 
três crianças no seu 

agregado, raramente 
vinha a Lisboa. 

12.02.1994 - 27º 
Aniversário da Fili e 
Sábado de Carnaval. 

Ela e Aida felizes, com 
penachos coloridos  

na cabeça.  
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Da nossa parte, conciliar o atendimento personalizado à Mãe, em 
total dependência e a absoluta necessidade de sermos presente junto dos 
sobrinhos! Aida ficava a acompanhá-la; eu, a caminho do Hospital noutra 
batalha pela vida… quando fomos confrontados com tão funesta notícia! 

As Tias e respectivos maridos tinham partido, numa agonia lenta, que 
nos implicara diariamente. Depois da Escola, enquanto eu andava num 
virote, a assisti-las, a Aida dava atendimento à minha Mãe que, ficando 
sentada e amparada com almofadas por todos os lados, exigia, mesmo 
assim, permanente atenção. A Tia Gabi finava-se a 2 de Dezembro desse 
ano, num sofrimento atroz. Bendito seja Deus que chamou pelo seu nome!  

Estava num Lar, desde 1997. Nós, em casa, não tínhamos condições 
de atendimento para ela e minha Mãe. Saíamos da Escola e íamos visitá-la 
quase todos os dias, na velocidade da luz, para ela ter uma presença querida 
que a libertasse da apatia em que, pela força das circunstâncias, ia caindo. 

Ao fim da tarde, ao telefone, quase sempre a Aida, avivava-lhe a 
memória com perguntas engraçadas a que ela ia correspondendo. Tinha sido 
Professora do Ensino Primário, pelo que Aida falava-lhe nas dinastias da 
História de Portugal, nos cognomes dos reis e sua sequência, nos factos mais 
relevantes; depois saltava para a tabuada; ainda os provérbios: ora dizia o 
princípio e ela terminava; ora dava-lhe a parte final e ela introduzia. Todas 
as tardes a mesma lição, para que a memória não se varresse de todo! Até…  

    poder ser! Em períodos de férias íamos 
buscá-la; para nós, trabalhos redobrados, 
mas fazíamo-lo com amor, porém … o 
regresso era terrível! E uma espécie de 
injustificados remorsos, num misto de 
mágoa, invadia-nos … 
    Exemplifica-se com o Natal de 1988. 
Tia Gabi com o Menino Jesus ao colo; 
noutro momento, também Conceição 
segura o Menino. E ali, as duas Irmãs 
sentadas de frente… sem se olharem! … 

 
 

 
 

 
 
 

Numa visita ao Lar, Junho de 
1998. Olhava para mim que 
lhe tirava a foto ... um olhar já 
perdido no horizonte... Aida a 
tentar trazê-la de volta… 
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Até 1988, as minhas Tias, ainda válidas, sempre que podiam, iam-se 
revezando para acompanhar a minha Mãe, o que nos dava alguma 
tranquilidade enquanto estávamos na Escola. Porém, a partir dessa data, foi 
necessário contratar empregadas que prestassem assistência permanente.  

Num espaço de cinco anos, tivemos vinte empregadas diferentes 
que, uma após outra, eram substituídas, pela incapacidade de desem-
penharem a sua tarefa. Na Escola e, com o coração em ânsias, ainda sem 
telemóveis, a Aida ou eu telefonávamos cada manhã do PBX ou do Conselho 
Directivo, para termos uma percepção dos acontecimentos. 

Deu-se o caso que, em 1992, nesse rodopio de domésticas… era a vez 
da Cesarina. Muito castiça, exprimia-se numa linguagem vernácula.  

Aida resolveu caricaturá-la, usando as suas expressões, numa 
autêntica paródia. Porém, para que se perceba o contexto da Rima, é 
importante referir a existência de imensas pombas nas traseiras da casa, que 
sujavam constantemente a roupa posta a secar. 

Sem mais comentários, leiam-se as três quadras: 

 
Por outro lado, pela necessidade real e absoluta de descansarmos um 

pouco de noite, com vista ao cumprimento adequado do nosso mister na 
Escola, Aida conseguiu uma solução: sondara por todo o lado, ouvira 
opiniões várias e, como resultado da sua pesquisa telefónica, chegou às 
Irmãs Servas de Maria, religiosas espanholas vocacionadas para o 
atendimento nocturno aos doentes. 

Assim e, quase no final de 1988, passámos a abrir a porta da nossa 
casa, três vezes por semana, a uma religiosa dessa Congregação que, de 
acordo com a nossa directriz, assistia a minha Mãe, entre as 21.30H e as 6 
da manhã, na higiene nocturna, em cuidados de enfermagem e outras 
pequenas tarefas. 

Dalila, tanta finura    
Na tua casa se usa! 
Defeca a pomba pura…  Há regras na educação  
Tua Mãe, caga e abusa…  Que todos devem saber:  
     Fezes, defecam as pombas!  
– Caíram fezes das pombas  Merda, caga uma mulher! 
E a roupa está p’ra safar. 
A sua Mãe cagou muito 
Acabei de a lavar. 
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Encontrámos uma nova família com quem partilhámos laços e afini- 
dades, sobretudo numa fase em que a nossa parecia escapulir-se ou que, 
pelo menos, não estremecia connosco… naquela vibração que nos afectava 
a cada instante. Mesmo sem retorno, é bom que se diga que nunca deixámos 
de falar com a minha Mãe, recordar-lhe o nome dos familiares e outras 
memórias do seu passado …  Só nós as duas tínhamos essa sensibilidade... 

No Verão de 1992, Joanito vem a Portugal para ver a Mãe, na 
expectativa de que ela o reconheça. Ténues vislumbres… dizem que sim. 

Apresento, em perfil fotográfico, a evolução do seu estado. A mais 
subtil intervenção da Aida era patente no esmero com que cuidava da sua 
higiene, cujas fotos, obviamente se omitem. A sequência inicia-se com uma 
dança, Joanito e Aida, ao som da música da Marcha Damião de Góis. Antes 
e, no mesmo espaço, ele tinha estado com a Mãe.       15.01.1994     03.94 
 
 

   

Março 1993. Aida canta-lhe o 
Bailinho da Madeira e parece 

captar a sua atenção. 

Conceição sente o filho,  
mas sem o olhar, o que  

o deixa desolado. 

. 

Aida canta os Parabéns 
com a Irmã Manuela 

e M. Gil, de visita. 

 

 *Aqui, Aida está vestida com a saia e blusa que lhe serviram de mortalha. 

Seis imagens: Maio 1997 - Irmã Inês corta-lhe o 
cabelo. Aida avalia. Julho 97 - Aida acaricia-a, 
na cama*; Agosto 98 - Aida fala-lhe e condu-la 
na cadeira de rodas; Outubro 1998 - Aida dá-lhe 
o puré na boca, muito lentamente; Dia da Mãe 
de 1999 - Aida tenta captar-lhe a atenção, 
cantando os Parabéns e pondo-lhe na mão um 
ramo de rosas; Setembro 2005 – Já próximo do 
fim, com óculos nasais. Aida ampara-a na 
cadeira de rodas. 
 

 
 

A Mãe ainda 
se agarra. 
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Esta foto, que anexo, é 
um espelho de ternura. Aida 
segura docemente a Mafalda, 2 
meses, enquanto lhe canta, 
baixinho. E a bebé está muito 
tranquila, o que me levou a 
fotografá-las.  

 Depois, tal como estava 
previsto, fui ao cemitério com a 
Fili. Ficara a Aida encarregada 
de cuidar da minha Mãe e da 
bebé. Tentava adormecê-la com 
todo o mimo e fez-lhe uma can-
tilena tão linda, numa história 
completa da sua curta vida …!  

Minutos passados, geme 
a minha Mãe, chora a Mafalda e, 
num ápice, aquele coro vai 
crescendo, crescendo… grita a 
minha Mãe, esperneia a Mafal- 
da …  Estrebucham ambas.  

Toca o telemóvel 
– Então, está tudo bem, 

Aidinha?!... 
Sete meses passados, 

que fotogénicas! Posam ambas 
para a foto! Tudo mais calmo! 
Esta visita terá sido, talvez, no 
dia do meu aniversário.  

 
Na página seguinte, 

Toninho com a Família, 26 de 
Março de 2001, bem como a Fili 
com os filhos, pelos quinze anos  

do Hugo. Vê-se uma foto de grupo tirada pelo aniversariante: atrás, eu e a 
Fili; em segundo plano, Toninho, a mulher, Aida, com a Mafalda às cavalitas, 
cinco meses e Vanessa, com 12 anos; à frente e no chão, três meninas: no 
meio, Natacha, 9 anos; à esquerda, Filipa, 6 meses mais nova do que a Prima 
e, à direita, Priscila, 6 anos feitos a 22 desse mês. a mulher, a Aida e a Vanessa, 

Pedi-lhe, ao longo do tempo, que me ditasse a 
cantilena, pelo menos a letra. Procurou-a, 

mas… debalde. Não a encontrou. Que prazer eu 
teria em incluir aqui esse documento!  

Que pena tenho! 

Na sequência que o texto impõe,  
há que voltar um pouco atrás … 



 
 

316 
 

com 12 anos. À frente e no chão, três meninas: no meio, Natacha, 9 anos; à 
esquerda, Filipa, 6 meses mais nova e à direita, Priscila,6 anos.  
E segundo plano, Toninho, a mulher, a Aida e a Vanessa, com 12 anos. À frente e no 
chão, três meninas: no meio, Natacha, 9 anos; à esquerda, Filipa, 6 meses mais nova 
e à direita, Priscila,6 anos.  

 
5 meses, às cavalitas da 

Aida, em foto de grupo. Mafalda, 
5 meses, às cavalitas da Aida, em 
foto de grupo. 

Mafalda, 5 meses, às cavalitas da Aida, em foto de grupo. Fili, ao fundo, 
encostada ao vidro da janela. Em segundo plano, Toninho, a mulher, a Aida e a 
Vanessa, com 12 anos. À frente e no chão, três meninas: no meio, Natacha, 9 
anos; à esquerda, Filipa, 6 meses mais nova e à direita, Priscila,6 anos.  

 
 

 
 
 
 
 

 
Ainda em 2002, a Raquelinha, filha do Miguel e da Paula bate à porta, 

exactamente a 29 de Janeiro. Mais outra coincidência: no ponto em que me 
encontro deste fio biográfico, o calendário marca 28 de Janeiro, véspera do 
seu 17º aniversário.  

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

Três fotos: Raquelinha com 5 dias, ao colo da Aida e eu a contemplar;  
na segunda, 2 meses, com a sua mãozinha direita, pousada na mão aberta da 
Aida; na terceira, 3 meses, colocada por mim às cavalitas da Aida que a segura 

com as duas mãos e eu amparo-lhe a cabecinha. 

Natal de 2000. Aida com a Fili  
e sobrinhos Vânia e Filipe, 6 e 10 anos. 

Após a morte do Carlos e  
o nascimento da Mafalda.  

 

Uma linda e terna foto, Natal de 2001. Natacha, quase 
a fazer 10 anos, entre a Mãe e a Aida, a quem 

acarinha, a qual, por sua vez, ampara a cabecinha da 
Mafalda, 1 anos e 2 meses, à frente e ao colo. 
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A Raquel, estimulada por seus Pais, deu-nos a grande alegria de se 
dedicar à música, estudando Piano, em complementaridade com a Escola.  

Terá sido, porventura, a Aida a sensibilizá-la desde pequenina e a 
fazer despertar nela essa vontade… Uma vida de estudo e de rigor, bem 
preenchida e com êxitos comprovados. Parabéns, Raquel!! 

E, para encerrar esta segunda geração de sobrinhos, em que a Aida esteve 
sempre presente e cooperante, falta-nos o Gonçalo Afonso, o último 
príncipe! Nasceu a 4 de Abril de 2003, bem gordinho e cabeludo! 

Duas fotos muito 
ternurentas: 

Miguel com Gonçalo ao colo, 16 dias e, de 
pé, amparada pela sorridente Aida, 

Raquel, 1 ano e quase três meses, faz uma 
festa ao primo, mas já posa para a foto! 
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Penso que o texto de uma carta, via e-mail, dirigida à minha Prima 
Rita, em 2009, sintetiza o traçado final do séc. XX que transborda e se 
derrama por aí além… 

 
“A saudade muito grande que tenho, resume-se a uma mesa cheia… de 

Natal, de Páscoa… de aniversários… em que eu, já depois de ter carro, ia buscar 
as Tias e todos assistíamos, placidamente, aos seus desacatos mútuos… Por vezes, 
era o Carlinhos que assumia a função do transporte. 

A azáfama para preparar as refeições, gerindo tudo com a Aida, tira a 
mesa e põe a mesa, ela que lava a loiça… ouve e cala, tenta passar algumas 
rasteiras quando descaradamente se metem na tua vida, enfim, de tudo isso 
tenho saudade… daquele calor humano que, apesar de tudo existia e que gerava 
em nós uma certa forma de stress que, mesmo assim, nos estimulava a repetir. 
Quantas vezes comentávamos isto, eu e a Aida! 

Com a doença da minha Mãe, nós ambas mantivemos os hábitos e as Tias, 
até poderem, continuaram fiéis à casa e à mesa. O meu Irmão, a pouco e pouco, 
sem a presença activa e unificadora da Mãe, na letargia em que caía, começou a 
debandar e, também com a morte da Idalina, pelo seu segundo casamento, trazia 
para dentro desta casa alguns focos de conflito.  

As crianças, já não eram mais crianças! Adultos e com famílias 
constituídas, procurando cada qual a sua privacidade. 

A nossa vida tornara-se num verdadeiro corrupio para conciliar a 
actividade profissional e as suas múltiplas obrigações, com um atendimento cada 
vez mais exigente e pontual à  minha Mãe, partilhado, em simultâneo, com 
suporte e apoio diário às Tias, Lourdes, Gabi e, até mesmo à tua Mãe, que já ia 
exigindo alguns cuidados nos últimos tempos… antes de vires vender a casa e de 
a levares contigo. Coitada da Tia Bernardette! Não chegou a dar-nos trabalho. Foi 
a primeira que partiu e muito útil nos foi porque vinha com o marido tomar conta 
da Irmã, sempre que tínhamos reuniões na Escola. 

A morte do Carlos aproximou de 
novo os sobrinhos, mas… dois, três anos 
passados… tudo começou a ruir, lenta e 
silenciosamente. Aquele encontro de 
família alargado a todos os seus 
membros, foi um sonho que se 
desvaneceu… 

Nos momentos fortes do Ano 
civil, ali estávamos sozinhas, numa solidão consciente!  

Aceita um abraço desta prima mais velha” 

                      Dalila 

 

Natal 2003 – O Presépio, 

 iluminado por todas as velas  

que tínhamos, foi a nossa Luz 

 e companhia. 
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De seguida, darei conta de mais alguns testemunhos: de um colega, 
de um casal amigo e de vários sobrinhos: 

             “Olá, Aida! 

Onde quer que estejas, para além de na lembrança de muitos dos teus 
amigos, quereria que soubesses que eu sou um deles. 

E, assim sendo, venho dizer-te que, no que ainda se vai mantendo na 
minha cada vez mais esvaída memória, recordo: a Amizade que distribuías por 
quem entendias dela ser merecedor e que, no meu caso, por vezes foi preciosa 
ajuda, mormente em dois ou três momentos dolorosos que vivi, quais sejam, o 
desaparecimento de minha Mãe e o aparecimento de uma grave e malfadada 
situação de falta de saúde; a tua alegria, que generosamente deixavas 
transbordar para aqueles de quem gostavas e da qual beneficiei em inúmeras 
ocasiões; o entusiasmo que punhas em tudo quanto te envolvias; a dedicação com 
que levavas a cabo o desempenho da missão nobre a que te dedicaste, o ensino e 
formação de miudagem a quem te referias carinhosamente, e por isso ainda mais 
se enobreceu; por fim, mas não esgotando um repositório de memórias (que 
outros ajudarão a completar), deixa-me dizer como, apesar de anos já volvidos, 
admiro quanto quiseste fazer pela tua Amiga Conceição Guerrinha quando a vida 
a impossibilitou de se bastar a si própria, por forma a dares-lhe toda a dignidade 
que um ser humano merece a caminho do seu fim. 

Onde quer que estejas, Aida, creio que estarás em descanso, que a tua 
irrequietude não permitia que estivesses por aqui, e em paz, a paz que fizeste por 
merecer, não obstante coisas menos boas que possas ter feito, como todos nós, 
pois eras uma Pessoa, com qualidades e defeitos. 

Talvez um dia possamos voltar a encontrar-nos e retornar às longas 
conversas que mantínhamos, pondo a escrita em dia; entretanto, sugiro que 
delicies a corte celestial com a execução de algumas das tuas criações, em harpa 
que, estou certo, já aprendeste a tocar. 

Fica a minha saudade.” 
Henrique Portugal 

“Éramos muito amigos da Aidita, mas falávamos poucas vezes. Encontros 
rápidos e longínquos. Aliás, só nos reencontrámos por ocasião da publicação da 
Biografia de Joaquim Guerrinha. Ela era uma espécie de relações públicas. 

Admirávamo-la como amiga, por ser uma pessoa honesta, sincera e muito 
terra a terra. Dizia o que tinha a dizer.” 

Amador e Bárbara 

“A Aidinha tinha uma deficiência que a incapacitava de olhar sobre este 
mundo lindo. Porém, foi sempre bastante inteligente, amiga de todos e cheia de 
amor para dar.”     

Rogério Semedo dos Santos 



 
 

320 
 

“Poucos nos tocam de um modo tão profundo, que faz com que sejam 
lembrados a cada dia que passa, mesmo não estando presentes. A Tia Aidinha é 
uma dessas pessoas.    

A Família não se escolhe, mas se opção tivéssemos, não hesitaríamos em 
desejar ter como ente querido, alguém com o seu cariz. O destino encarregou-se 
de nos presentear afortunadamente com um parente como poucos terão sequer 
oportunidade de conhecer. 

Uma vida feita da superação de múltiplas dificuldades e do transpor de 
inúmeras barreiras, alicerçada na sua inesgotável vontade de aprender e que se 
traduzia na autonomia e independência que sempre procurou alcançar. Pautada 
ainda pela dedicação ao próximo, foi sempre motivo de admiração e 
reconhecimento pelo apoio que sempre deu à Tia Dalila no cuidado diário da Avó 
Conchita.  

Embora privada do sentido de visão tinha horizontes muitos extensos que, 
aliados a um perspicaz espírito crítico, lhe permitiam uma leitura muito nítida e 
esclarecida de tudo o que a rodeava.  

A contribuição prestada a projectos de apoio aos menos favorecidos era 
para si de extrema importância e destacava sempre a vital necessidade da 
adopção dessa doutrina. 

Tinha como orientação não impor a sua presença ou as suas convicções, 
antes procurando nos outros algo de positivo que pudesse realçar, uma qualidade 
que a tornava única – ver sempre o melhor de cada pessoa.  

Dedicava atenção diferenciada a todos os sobrinhos ouvindo sempre com 
atenção, mostrando um verdadeiro interesse e escutando cada um com presença 
total. O seu diálogo revelava-se sempre muito positivo, encorajando um olhar 
alternativo e assertivo sobre as mais variadas questões.   

O arrebatamento que a música lhe despertava era certamente um 
espelho da sua alegria de viver, atributos que se repercutiam na sua 
personalidade e na forma como sempre encarou a vida. Traços que nos ficarão 
bem gravados na memória.      

Circunstâncias infelizes, alheias à nossa vontade, obrigaram a um 
indesejado afastamento, mas houve ainda oportunidade para lhe dizer o quanto 
a amávamos e respeitávamos. Lamentavelmente, só não lhe conseguimos 
agradecer o exemplo de vida que se tornou para todos nós.  

A sua partida deixa-nos o pesado encargo de tentar continuar o seu 
legado.  

Será difícil estar à altura…   
Miguel e Paula 

“A 26 de Março de 1984, nascia o primeiro bisneto, neto, filho, sobrinho e 
o sobrinho-neto da tia Aidinha. Era eu, o bebé da família e por isso o que 
eventualmente teve mais experiências com a minha tia Aidinha. Nesta altura, a 
minha bisavó ainda não carecia de tanto cuidado devido à sua doença, por isso 
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fui o sobrinho-neto que teve mais atenção, que fui mais mimado e acarinhado. O 
que teve oportunidade de passear inúmeras vezes com as minhas tias Aidinha e 
Dalila. Por ser ainda bebé, não tenho recordações vivas desses momentos, mas 
pelas histórias, as canções, os poemas dedicados é notório todo o carinho que me 
deu desde o meu nascimento. Em todas as fotos se verifica como eu estava feliz 
ao seu colo e a forma carinhosa como me pegava.  

Mais velhinho, mas ainda de tenra idade recordo de começar a ter 
sensibilidade de que era cega e de lhe perguntar tanta coisa. Como cozinhava? 
Como escolhia a cor da roupa? Como sabia os caminhos de casa? Porque estava 
no quarto de luz apagada? O que fazia com uma folha de papel em branco com 
buracos? As descobertas foram tantas …  Recordo, com carinho, de agarrar na 
minha roupa e, através do toque, dizer que era uma camisola bonita. De me 
contar que no seu colégio havia uma menina que tinha uma ínfima visão de um 
olho e que era ela que dizia a cor das peças de roupa. A escrita ‘Braille’ era uma 
novidade para mim. Tinha tanta curiosidade de saber o que era e foi a minha tia, 
na sua missão de ensino, que me explicou como usar a pauta e o punção, 
ensinando-me algumas letras do alfabeto e os números.  

Adorava quando nos sentávamos ao piano do meu bisavô, onde a minha 
tia me ensinou a tocar algumas músicas, como por exemplo ‘Os Parabéns’ e ‘O 
Bailinho da Madeira’.  

Recordo, também com carinho, num Domingo ter feito um passeio 
excepcional com as minhas tias Aidinha e Dalila por Lisboa: visitámos o Castelo 
de São Jorge, o elevador de Santa Justa e fomos até Belém de eléctrico. Este 
passeio foi marcado pelo conhecimento da cidade que me viu nascer e pelo meu 
primeiro contacto com a profissão de Ascensorista e de ser a primeira vez que 
andava neste meio de transporte que, já naquela altura, começava a ser 
substituído. 

No meu sétimo ano de escolaridade e, na rebeldia dos treze anos de idade, 
tive imensa dificuldade com a disciplina de Língua Francesa. Nesta altura, já a 
vida das minhas tias era dedicada a cuidar da sua mãe e das suas tias, mas 
perante a minha dificuldade e no cumprimento da sua missão de vida, ensinar e 
ajudar, comprometeram-se em me dar explicações aos Domingos à tarde. E assim 
foi, durante aquele ano escolar, todos os Domingos eu levava a mochila e o meu 
Trombone. A tia Dalila ensinava-me francês e a tia Aidinha o Solfejo, ouvindo-me 
depois tocar o pouco que sabia, mas sempre empenhada em me dar força para 
continuar e aprender. Houve um dia que a minha tia Dalila, teve de sair para 
tratar da tia Lourdes e do tio José e foi a minha tia Aidinha que me deu explicações 
de francês. Fiquei perplexo por ela também saber francês!… 

Naturalmente, por ser cega teve limites na sua vida, mas foi por esta 
altura que tive a noção da sua força para ultrapassar tudo. A forma como se 
adaptou ao telemóvel, a forma como aprendeu a trabalhar com um computador 
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ligado a uma régua Braille e, indescritivelmente, a dedicação que teve à minha 
Bisavó, tratando-a afincada e carinhosamente até ao seu último dia.  

Na realidade, não haveria páginas suficientes para descrever os 
ensinamentos que, de forma natural, a minha tia Aidinha e a sua vida me 
transmitiram. Foi uma guerreira, ultrapassando todas as dificuldades da vida: 
estudou, trabalhou com tenacidade, empenhando-se na sua profissão e dedicou 
também toda a sua vida a proporcionar o bem a todos os que com ela privaram. 

Acredito piamente que todos temos uma missão neste mundo e, a da 
minha tia Aidinha, era zelar por todos nós. Foi um anjo na vida de todos, seja 
família, sejam amigos, alunos, colegas de profissão, vizinhos, conhecidos e até 
desconhecidos. Deixou imensas lições de vida e provou que a vontade e a 
dedicação ultrapassam qualquer limitação.  

É por isso um orgulho ter convivido com a minha tia e reter tudo o que me 
ensinou, relembrando que tinha sempre uma palavra amiga e conselhos para me 
dar.  

Serei eternamente grato por ter estado ao meu lado durante 32 anos e 
ver que mesmo após a sua morte continua a proporcionar o bem aos que são a 
sua família, não de sangue, mas de amor. Esteja onde estiver, tenho imensas 
saudades do seu sorriso contagiante e do que a minha tia Aidinha era, da forma 
como enfrentou a vida, até no dia em que me comunicou a sua doença, antevendo 
a sua morte!” 

Hugo 

“Memórias de criança, momentos de ingenuidade relembram uma pessoa 
amiga, sensível e pura. 

Tia de outro sangue, ensinamentos de coração entre melodias de um 
piano e abraços apertados… 

Professora de uma escola aberta aos dela e aos do mundo! 
Aidinha, um anjo presente, um anjo que reside na minha infância, nas 

lembranças daquela janela sempre aberta, daquele golfinho azul que dançava e 
cantava “Hotel Califórnia” e daquele simples pátio da escola primária! 

Uma paz, um suporte, uma alegria cega de vontade de viver e de viver 
pelos outros! 

A si, Aidinha, um eterno OBRIGADA!” 
Natacha Filipa 

“Recordações da Aidinha tenho algumas. Quando era pequenita, lembro- 
-me muito bem sempre que ela tocava piano para nós, para mim e para o meu 
irmão e ensinava-nos cantigas.  

Nas festas de Natal, na Páscoa e noutras visitas também tocava para 
todas as crianças, para nós e para os primos. No Natal, ficávamos muito felizes 
com a distribuição das prendas e depois… com aquele ritual de irmos dar um 
beijinho de agradecimento por cada prenda recebida. Era mágico! 
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Os contactos foram-se reduzindo também pela doença da minha 
avozinha. Apesar de já ter partido, as suas ajudas têm continuado a beneficiar 
toda a nossa família.” 

Vânia Costa 

“O gosto pela música acompanha-me desde sempre, mas a influência da 
Tia Aidinha foi fundamental para transmitir aos meus pais a segurança necessária 
para que eu pudesse optar por essa área. Foi quem me ensinou a tocar as 
primeiras músicas no piano; explicava-me técnicas a utilizar e tentava dar-me 
confiança – algo que ainda hoje recordo.  

Sem a sua extraordinária paciência e dedicação, provavelmente não 
estaria agora no 7º Grau do Ensino Musical. O apoio e o incentivo que me 
transmitiu nas primeiras aprendizagens e o papel que teve na escolha da 
Academia de Música, foram determinantes no meu percurso.”  

Raquel Guerrinha 

“A Carta que eu nunca te escrevi:  

Aidinha, sempre me deste os melhores conselhos para a vida e tenho isso 
tudo guardado. Viste-me crescer e também me ajudaste a tornar no rapaz que 
sou. Foste a minha professora, juntamente com a minha Tia Dalila, como se fosses 
também minha Tia-Avó. Amigas de longa data, ou melhor, irmãs, mostraram-me 
sempre o lado bom da vida. 

Aidinha, deste-me vários objectos de valor, mas 
o melhor que me deste foi a partilha dos teus 
conhecimentos! Não tenho palavras para te 

descrever, pois sempre te valorizei como pessoa 
de família! Fizeste descobrir um bocado do meu 
talento pela música e por instrumentos 
musicais. Ensinaste-me a ler na pauta e a tocar 

piano, por música! Disseste à Tia Dalila para me 
oferecer uma das tuas guitarras.  

Sabes, vou ter de aprender, em 
homenagem a ti!! 

Minha querida tia, no dia em que soube da Infeliz doença que tinhas e do 
estado em que estavas, lembrei-me de todas as nossas memórias, do amor que 
me davas, das noites em que me contavas lindas histórias de embalar e de todas 
as noites que rezávamos a Jesus para que, cada um de nós, amigos e família, 
fôssemos acolhidos pela segurança do Senhor. 

Alma bondosa que sempre me ajudaste a mim e à minha família, que 
agora estejas num lugar melhor e que olhes por todos nós!  

Não é um adeus, mas sim até um dia, minha estrela mais brilhante…” 

Gonçalo  
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Reportando-me agora às actividades caseiras, o desempenho da Aida 
era igualmente notável, desde a cozinha à roupa: estender, recolher, dobrar 
e arrumar nos sítios próprios. Vale a pena recordar que, durante um ano e 
meio, 2003/2004, em que preparei e levei ao prelo a Biografia do meu Pai, 
foi ela que assumiu por inteiro o papel de dona de casa. Chamava-me 
apenas, no momento exacto de eu dar as refeições à minha Mãe. Aliás, entre 
as várias referências que faço à sua pessoa, na Introdução de “Uma Luz Na 
História”, sublinho essa presença enérgica, intervindo adequada e 
prontamente em qualquer cenário e que passo a citar:  

“(…) Hoje, decorridos dezasseis anos, a minha Mãe ainda vive, graças aos 
esmerados cuidados de saúde, de higiene e de enfermagem, a meu cargo, ao 
muito amor que recebe, às conversas que lhe faço, mesmo quando parece não as 
ouvir! 

Nunca agradecerei suficientemente à amiga e colega Aida a partilha 
desta cruz, como Irmã, na ajuda e atendimento diário a minha Mãe.” 

Se uma imagem vale mais do que 
mil palavras… apresento uma sequência de 
três fotos, onde é bem visível a sua acção: 
Aida tira a roupa da máquina, prepara-a 
para a estender e vira-se para a janela onde 
há uma corda puxada por roldana. 

A seguir e, já na nossa futura 
residência, Aida pendura a roupa no 
estendal. 

 
 
 
 
 

 

Leia-se, a propósito, o testemunho 
de uma vizinha, também colega, exercendo 
numa Escola da mesma zona que a nossa: 

“Aidinha, como sempre foi tratada pelas vizinhas, era uma grande Amiga, 
sempre pronta a ajudar todos, nos momentos mais difíceis da vida. Tinha reflexos 
rápidos, era muito perspicaz, uma memória vertiginosa, boa analista e corajosa. 
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Tentava atingir sempre os seus objectivos e, por vezes, era até um pouco 
prepotente. Eu achava-lhe graça, quando dizia: 

– Oh, Meninas, não é assim!! Claro que argumentava bem o seu parecer. 
Admirava imenso a sua frontalidade. Por vezes, abanava as pessoas. 
Era muito sensível e isso era notório na sua poesia. Vibrava imenso com o 

Dia Mundial da Música, com os Santos Populares, com a Primavera… 
Era muito dinâmica e gostava do que fazia. Excelente profissional, 

conseguiu incutir nas crianças o gosto pela música, mesmo nas mais difíceis! 
Todos nós cá em casa, incluindo a minha Mãe, admirávamos o 

perfeccionismo com que estendia a roupa. Dedicou-se de alma e coração à Família 
Guerrinha e tratou sempre com muito carinho a Srª Dª Conceição, principalmente 
na sua doença. Foi em todo esse período que tivemos um contacto mais próximo 
com ela, porque frequentávamos mais vezes a casa. 

São estas as recordações que tenho. Ao escrever isto, recordo com muita 
saudade a boa amiga Aidinha.”  

Albertina Henriques 

 
Uma vez que referi “Uma Luz na História”, é oportuno registar aqui 

dois Poemas, através dos quais Aida Coelho dá o seu testemunho, uma 
síntese magnífica sobre Joaquim Guerrinha: ao primeiro chama Poema, duas 
quadras e uma sextilha; ao segundo, Soneto, duas quadras e dois tercetos. 
Disse-os, a meu pedido, no Lançamento do referido livro, 21.01.2005, na 
Academia Portuguesa da História, por convite da Profª Doutora Manuela 
Mendonça. Ficaram gravados, ainda que com oscilações no microfone.   

Está escrito o texto, há áudio e foto correspondente. 

              POEMA – GUERRINHA 

Um homem simples, bom. Quanta esperança 
Em tudo põe na vida! Mais parece, 
Às vezes, querer ser inda criança 
E sonhar… porque o mundo desconhece. 

Mas não. A luta impõe-se: cedo avança 
Por causas, por direitos. Oferece 
Auxílio a quem seja. E alcança 
Abril, por fim. Feliz, outro amanhece. 

Alegre, sociável, ele não dança! 
Nem canta! Mas a música enobrece: 
Com seus dedos num ritmo sem parança 
Põe todos numa festa que não esquece! 
É culto, inteligente, confiança 
Inspira no saber. Louvor merece!      

https://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiNvOam-rDdAhUNHxoKHRkeDqAQjRx6BAgBEAU&url=https://pt.depositphotos.com/128349520/stock-illustration-line-icon-usb-flash-drive.html&psig=AOvVaw0Yfkpl2ZJJ0ckH0y1r1rnJ&ust=1536686641976202
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               SONETO – UM AMIGO 

Amigo era, sim. Todos ouvia, 
Resposta sempre tinha na aflição. 
Gentil, um pouco ingénuo, porque não? 
Negar, quando é preciso, ele não sabia.  

Virtudes tantas, graça, simpatia, 
Por muitos referidas hoje são. 
Humano, errou também, mas a ambição 
De santo ser, por certo, não teria. 

A música abraçou inda menino, 
Brincou, cresceu com ela e venceu. 
Lutou p’los cegos, fora seu destino! 

Não velho, fria noite pereceu 
De mágoa! E um adeus tão repentino! 
Para sempre… a Luz o recebeu!  

 

Já agora, darei uma visão sequencial das diversas cerimónias 
associadas a “Uma Luz na História”, posto que em todas elas Aida Coelho 
esteve presente e actuante. O primeiro lançamento já teve o seu lugar.  

Lançamento em Sines, a 08.04.2006, num protocolo com a Câmara 
respectiva. Na conferência, lanço a questão de associar o nome de Joaquim 
Guerrinha à toponímia da cidade, com base em argumentos válidos, 
reforçados pelo Poema de Aida Coelho, colocado na contracapa do livro e 
que, segundo referi, “foi ele que lançou a semente ou a ideia de ligar o nome de 

Joaquim Guerrinha a Sines”. Interpreto-o como uma doce e saudosa 
homenagem, a exprimir um desejo, um pedido! Declamado pela própria que 
não deixou escapar a oportunidade de antes, referir em contexto:  

“Na qualidade de colega e amiga da autora deste livro e tendo conhecido 
de perto Joaquim Guerrinha, não só a nível associativo como também familiar, 
porque eu habitava e habito a mesma casa, que esta homenagem é da mais 
elementar justiça, porque se trata de um homem de invulgar craveira, com um 
coração transbordante de amor por todos, com uma capacidade intelectual 
invulgar, com um domínio perfeito do teclado e que dedicou toda a sua vida a 
valorizar e integrar na Sociedade todos os deficientes Visuais, numa sociedade 
desinformada do século passado - dos anos 30, 40, 50 e 60… Bom, mas… chega de 
palavras e vamos aos três Poemas!” 

Este, registado na página seguinte, sem áudio. 
Conferência a 31.05.2006, na Biblioteca Nacional de Portugal, a 

convite do director, Dr. Jorge Couto, por proposta do Coordenador da Área 

A propósito do Lançamento e, para essa 
cerimónia, Aida Coelho estabeleceu 

contacto com o Grupo Coral “Os 
Alentejanos” da Damaia, uma surpresa para 
os convidados! Belíssima meia hora de cante 
alentejano. Na foto vê-se o grupo a entrar e 
Aida, com chapéu à ceifeira, recebe-os com 

um entremês, ou seja, pequena 
dramatização de género burlesco, em que 

imita o falar alentejano. 
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de Leitura Especial, Dr. Isidro Rodrigues, pelo 30º aniversário da morte de 
Joaquim Guerrinha.  

No uso da palavra, mencionei Aida Bruno Coelho e dela disse:  

“a amiga cujo nome é impossível não referir aqui, porque, pela sua ajuda 
diária e constante, foi uma das peças fundamentais para que a figura de Joaquim 
Guerrinha saísse do anonimato em que mergulhara.”; 

“Conversas na Biblioteca”, no 
Palácio Galveias, a 11.06.2007, a 
convite do Prof. Doutor Deodato 
Guerreiro, com intervenções de Aida 
Coelho, muito oportunas e sintéticas.  

A sessão encerra-se com a 
dicção pela própria, dos seus três 
poemas sobre Joaquim Guerrinha; 

Sines, 25.04.2008, associada à 
revolução dos cravos, bonita cerimónia 
de descerramento da placa toponímica.    

Nas fotos, Aida, cravo vermelho 
na mão, com toda a Família;        

 Lisboa, 04.02.2010, na Bibliote-
ca Orlando Ribeiro.  Aida Coelho, foi um 
dos quatro oradores da mesa.  

No seu trabalho, prestou um 
depoimento sensível sobre J.G. que 
deixou em Braille. Por inoperância dos 
técnicos de som da C.M.L. a gravação 
das conferências extraviou-se. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

NADA MELHOR QUE ESCREVER! 

Homenagem a um PAI 
Que já partiu, está ausente! 
Ausente, mas bem presente! 
Da memória não se esvai! 
Se o tempo ajuda a esquecer, 
Nada melhor que escrever! 

Seu nome, (pobre desejo) 
Não a um Largo ou Alameda, 
Mas a uma simples vereda 
Nos campos do Alentejo, 
Seu nome, quem dera ver, 
P’ra recordar, reviver! 

Recordar e reviver… 
Não faz bem sempre, pois não! 
Se entristece o coração 
Faça o tempo então esquecer! 
Mas se é bom, bom reviver, 
Nada melhor que escrever! 

                                                       A.B.C. 

Após o Poema, vêem-se duas fotos da cerimónia, com muitos elementos da Família: 
netos, bisnetos, primos, eu, naturalmente, e Aida, cravo vermelho na mão. 
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Neste rodopio, quantas vezes insano que é a vida, com suas múltiplas 
implicações, a linha do tempo vai ondulando… ora em coincidência com os 
acontecimentos, ora sem sincronia… ora numa brisa suave, ora batida por 
forte vendaval… (sem nome próprio, convenhamos!!).  

Creio mesmo que o leitor se sintoniza já com este transvasamento de 
emoções que se impõe, naturalmente, em qualquer documentário 
biográfico, onde nada é estanque, onde tudo flui e se interliga… 

A minha Mãe apagou-se em 2 de Dezembro de 2005 e esse facto foi 
crucial em nossas vidas. Tanto tempo e tanto amor lhe tínhamos dado que 
nos sentimos tomadas de um imenso vazio!  

Tínhamo-nos aposentado até antes do tempo para a poder atender 
condignamente e, diga-se também, o Ano Sabático e a Equiparação a 
Bolseiras, foram oportunidades que agarrámos para estarmos sempre 
próximas, desenvolvendo o trabalho em casa, sem o horário na Escola. 

Agora, precisávamos de paz, de mudança, de respirar outro ar… no 
silêncio e na quietude de outro palco… onde comungássemos o abandono 
de tudo e de todos… 

A amiga Manuela Mendonça que prefaciou este livro e que esteve 
sempre presente, em parceria com a outra grande amiga Fernanda Reis, em 
vários momentos de nossas vidas, aqui devidamente assinalados, “pegou” 
literalmente em nós e levou-nos ao Algarve, numa viagem a quatro, para 
que nos instalássemos na sua casa, em Altura, por tempo indeterminado.  

E assim foi, de 20 de Dezembro de 2005 a 10 de Janeiro de 2006. 
Despedimo-nos por escrito das Irmãs Servas de Maria, espelhando a 

nossa gratidão por todo o apoio recebido e também para justificar a nossa 
ausência nas cerimónias natalícias. Tendo sido um gesto assumido pela Aida 
e por mim, aqui fica o registo dessa carta conjunta: 

“QUERIDAS IRMÃS SERVAS DE MARIA 

O nosso coração ferido pelo falecimento de minha Mãe, que nos 
habituámos a amar cada dia mais e melhor na sua profunda fragilidade, 
encontrou o primeiro eco na vossa presença amiga que, sem hesitações, deu 
imediata resposta à nossa aflição. 

Gestos desta natureza não se esquecem nunca e a gratidão que temos por 
vós, acompanhar-nos-á sempre! 

Porém, a vossa presença não se desvaneceu logo que cumpriram a 
dolorosa tarefa de preparar e vestir a minha Mãe! Estiveram connosco em todos 
os momentos, ora duas a duas, consoante as disponibilidades, ora em grupos de 
quatro Irmãs, no caso da Missa de Corpo Presente, esperando que o Corpo 
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partisse para a sua última morada, ora uma a uma, até ao momento final da 
Cremação. 

Mas, mais do que acompanhar o Corpo de minha Mãe, foi a vossa 
presença constante que marcou o cunho de espiritualidade em todos os 
momentos deste ritual com que se encerra o capítulo da vida física. As orações, 
as encomendações e os Terços em Casa, na Capela Mortuária da Igreja de Arroios 
e na Igreja do Cemitério foram todas conduzidas por vós, sem sinais de cansaço, 
mas, pelo contrário, com muita emoção nas palavras! 

Cremos que a sua alma repousa em paz porque o sofrimento purifica e 
eleva e isso nos consola. Importa, contudo, que não abandonemos a Oração, para 
a qual também pedimos a vossa ajuda! Por tudo, bem hajam! 

A Igreja vive o Advento, sinal de que o Natal se aproxima! 
Também nós, neste Advento, procuramos alhear-nos das habituais 

motivações e da concepção materialista de que se reveste, quantas vezes, esta 
Quadra… Nesse sentido e, porque precisamos absolutamente de silêncio e paz, 
conforta-nos a ideia de irmos ao encontro de um certo isolamento que nos suavize 
a saudade e onde nos confrontemos melhor connosco próprias! Estaremos 
distantes neste Natal! 

Para todas as IRMÃS da Comunidade e, para cada uma em particular, que 
o NATAL seja LUZ, PAZ e AMOR! 

Despedimo-nos com gratidão e carinho.” 
17 de Dezembro de 2005 – Aida e Dalila 

A marca destes dias diferentes, num desapego de preocupações em 
que fruíamos a liberdade de espírito, ficou escrita na subtileza das palavras, 
através da veia poética da amiga Aida que insistia em incluir-me sempre na 
assinatura dos seus poemas: 

 
Aqui respirámos PAZ!   MEDITAR!... Não estamos SÓS! 
Aqui rezámos a DEUS!                Anos de mágoa, não esquecem! 
Aqui tivemos dos CÉUS                Marcaram, mas engrandecem! 
GRAÇAS! E tudo isto FAZ   E amigos ter, é p’ra NÓS 

       Motivo já p’ra sorrir… 
       E é sorrindo… que eles nos dão 
       A mão sempre! GRATIDÃO 

     SENTIMOS! E é bom sentir! 

 Manela e Zé Manel   Neste ANO NOVO BENVINDO, 
 Tiago* e Fernandinha:                SAÚDE, PAZ, ALEGRIA 
 Gozem a vossa casinha                P’ra todos e em cada dia. 
 De cinco estrelas, hotel!   Amigas A. D. sorrindo. 

* Filho do casal; insere-se foto da casa e outra da Aida, meditando na praia, ao pôr-do-sol. 

Altura, Natal 2005 



 
 

330 
 

E, já agora, no seio desta outra família, tenho o prazer de registar, 
por ordem cronológica, poesias várias que Aida dedicava aos seus membros, 
em especial à “nossa Chefinha”, como lhe chamávamos carinhosamente. Por 
vezes, as lengalengas contêm implícitos, associados a um contexto do 
momento que não recordo; lembro sim, e muito bem que, graças a estas 
duas amigas, comecei a escrever em computador a Biografia de meu Pai: 
uma que sugeriu, outra que pôs um portátil à disposição. Este poema, em 
cinco quadras, escrito a 13.02.2003, é prova disso e sugere até outro, feito 
no dia anterior, de Parabéns à Manuela, pelas referências explícitas à “Obra 
de Arte” e “chucha”, mas do qual não fiquei com o registo.

Para a Drª FERNANDA 
Que é também nossa MADRINHA 
Enviamos este FAX 
Ao estrear esta prendinha. 

E já que a outra MADRINHA 
Não mostrou a “Obra de Arte” 
Aqui vai para que leia … 
Mas a “chucha”… é um caso à parte!  

              Depois diga o que pareceu: 
               Tempos da COLÓNIA ainda? 
               A MALTA não envelhece … 
               Pois se esta vida é tão linda! 

               Beijinhos das afilhadas 
               Sempre gratas e amigas. 
               Entrou aqui o progresso: 
               WORD, WINDOWS e GIGAS. 

E para a outra MADRINHA 
Uma mensagem bonita: 

“Sorrisos e Alegria 
Tos devemos, acredita.” 

Segue-se um poema em seis sextilhas, 13.09.2003, pelo vigésimo 
aniversário do Tiago, em que Aida constrói uma história desenrolada em 
mimos de bebé… e depois alude a um velho convite para um almoço de 
bacalhau que, segundo se gracejava, ainda estaria de molho no autoclismo…  
 
1. Era uma vez um ratinho … 
    Todo de AZUL, pequenino, 
    E a MÃE-FADA o transformou! 
    – RATO, não! Serás GATINHO … 
    Os dois riram … era um MENINO! 
    E o Papá soube e gostou. 

2. E outra FADA muito “chic” 
    Foi a MADRINHA. E, num “clic”, 
    Vinte anos já lá vão! … 
    RATO, não! Mas ser GATINHO 
    Inda gosta … e tem miminho 
    Que a AVÓ e todos lhe dão. 

        
       3. E hoje é dia de prenda, 
           Dia de almoço ou merenda … 
           (E a propósito, lembramos 
           Um tal bacalhau de molho … 
           Que já mirrou! Nem piolho! 
           No autoclismo, há vint’anos…) 

       4. Bom proveito! E a sobremesa 
           Aqui vai: é uma surpresa 
           Pobrezinha, mas, então!! 
           Quatro “chuchas” de Café 
           Porque é grande já o BEBÉ 
           E chucham todos, pois não



 
 

331 
 

5. Parabéns ao TIAGUINHO! 
    P’ra todos vai um beijinho. 
    (Parece quase a COLÓNIA…) 
    Tudo bem! Paz e Saúde! 
    Gozem bem a juventude! 
    Partilhem … sem cerimónia! 
 

      6. E já agora um segredinho: 
          Saudades do “brinquedinho”! 
          Uma ideia tão gentil! 
          Só que este “RATO” tem fome 
          Busca, busca, mas não come 
          Parabéns e graças mil! 

                                             
 
    Parabéns porque nasceste                                                
    E o nosso encontro quis Deus:                             
    Graças p’la tua amizade                  cantado ao telefone, com a Música                                                                                                                            
    E Graças tenhas dos céus.                                          “Parabéns a você” 
   
    A.D. rezam por ti hoje         Parabéns a uma MENINA 
    E desejam todo o bem.         Que nesta data nascia, 
    Parabéns, progridas sempre,         Parabéns de nós as duas, 
    E amor dá a quem não tem.                                     Uma canta, outra assobia! 
 
    Dia doze, doze votos,           Se hoje é dia de festa 
    É à dúzia… doze linhas          Então, de longe, brindamos: 
    ‘Spontâneas, escritas p’ra ti.          Já na mão os copos temos, 
    Pensamos que as acarinhas.          Saúde e paz desejamos! 
 

  
        

    S. Valentim aconselha       Recados nossos, mensagens…
    Sempre uma ROSA VERMELHA 
    No dia dos namorados! 
    Lindas, estas, são p’ra ti! 
    Olha p’ra elas, sorri, 
    Escuta-as, levam-te recados! 

    Coloridas, são imagens 
    Do pensamento de quem, 
    Desde há muito, e p’ra manter 
    Te conhece, e a valer 
    Te deseja todo o BEM!

                                                       
           MANELA, hoje bebé, 

                                                      Teu aniversário é 
                                                      Razão de poesia e prosa!  
                                                      PARABÉNS NOSSOS! E a taça 
                                                      Bem-alto erguida e com graça, 
                                                      Brindamos: VIVA ESTA ROSA!

AIDA, DALILA, CONTIGO                                        
 NUM ABRAÇO MUITO AMIGO 

* Manuela Mendonça, de seu nome próprio Manuela Rosa 

MANELA, ROSA*     12.02.2005 

À FERNANDINHA 

12.02.2004 10.03.2004 

https://www.google.pt/imgres?imgurl=https://static.giulianaflores.com.br/images/product/27566g.jpg&imgrefurl=https://www.giulianaflores.com.br/200-rosas-vermelhas/p27566/&docid=Aeb__rg-L9Zo8M&tbnid=xMbiLDOcaVp9LM:&vet=1&w=405&h=405&bih=690&biw=1074&ved=0ahUKEwistoKpn5vgAhVSOBoKHdIQCU0QMwg9KAAwAA&iact=c&ictx=1
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    Parabéns, Chefinha qu’rida, 
    Viemos felicitar-te 
    E muitos beijinhos dar-te. 
    Gostas dos nossos miminhos? 
    São sempre rosas sem espinhos, 
    P’ra que os não tenhas na vida! 

     ROSA tu és, nome lindo! 
     Lindo é teu coração 
     Sempre amigo, bom e são! 
     Parabéns, pois, ANO BOM 
     E muitos mais, com o dom 
     De saberes viver sorrindo!

Aida e Dalila 

Agora uma brincadeira, também dirigida à amiga Manuela numa das 
suas muitas viagens de trabalho, dessa vez ao Peru, em 2006. Recordo ainda 
hoje o trabalho que me deu dispor graficamente esta lengalenga, para não 
desvirtuar os objectivos da minha amiga Aida: tudo explicava para que 
ficasse exactamente como imaginara. Aqui, só reduzi a dimensão do original; 
mantive estrutura e cor. Trata-se de um difícil trava-línguas, jogo articula- 
tório de sabor onomatopaico, numa imitação assertiva da voz do peru. 

GLU GLU GLU 
 Vim ao PERU 

GLU GLU GLU 
 Não sei falar 
Castelhano 

 GLU GLU GLU 
VOU APRENDER PERUANO 

 GLU 
GLU 

GLU 

       GLU 

         GLU 

              GLU 

LÍNGUA DE PATO OU PERU                                                                              GLU 
 

 GLU 
GLU 

  GLU 

    GLU 

  

       GLU 

            GLU 

                             GLU 
 

Glu gluano ou glugluês 
Glugluês ou gluglunhol 
Língua de trapos não glugla 
E se glugla é caracol 
Que não glugla e se espreguiça 
Pondo os pauzinhos ao sol 
Quem faz glu… glu é o peru 
Que sabe música e desce 
A escala de dó a sol 
Vaidoso como um pavão, 
E p’ra envergonhar aquele! 

12.02.2006   
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Convidadas para a festa dos sessenta anos destas Irmãs gémeas, Aida 
preparou uma linda e fresca canção, com partes a solo e coro. Levava cópias 
para todos, Família e convidados; porém, como o programa da festa era 
muito intenso, achou por bem não distribuir. Só mais tarde deu a conhecer. 

              Melodia “Jardim da Celeste” – Não há áudio 
 

 
        
              
        

      
 
 
 

 
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
     
     

 
 

     
 

      
 
 

Manuela Rosa e Hortense    12.02.2008 

Solo    – Fui ao Jardim da Celeste, 
             Giroflé–giroflá 
Todos – E o que foste lá fazer? 

           Giroflé–giroflá 
Solo    – Fui lá ouvir uma história, 

           Giroflé–giroflá 
Todos – Jardineira Dona Glória. 

           Giroflé–giroflá 
Solo     – Muito bem. Todos sabemos 

           Giroflé–giroflá 
Todos – E a história contar queremos: 

           Giroflé–giroflá  
               Era então mês de Fevereiro, 

           Giroflé–giroflá 
  Nascem no mesmo canteiro 

           Giroflé–giroflá 
   Duas florinhas diferentes, 
                          Giroflé–giroflá 
   Diferentes, GÉMEAS, parentes: 
             Giroflé–giroflá 
   Uma ROSA, outra HORTENSE 
             Giroflé–giroflá 
   E à jardineira pertence. 
Todos                            Giroflé–giroflá 
   Que tesoiro! Que mistério! 

           Giroflé–giroflá 
   Dona Glória leva a sério. 

           Giroflé–giroflá 
   Crescem lindas, bem regadas, 

           Giroflé–giroflá 
                Alentejanas chapadas… 

           Giroflé–giroflá 
   E naquele Jardim Celeste 

           Giroflé–giroflá 
   De flores gémeas fez-se um teste 

           Giroflé–giroflá 

E agora vamos cantar   
Giroflé–giroflá  

Os Parabéns e brindar. 
Giroflé–giroflá 

 
 
 
 

  Melodia “Parabéns a você” 
 
 
Parabéns a Vocês 
ROSA, HORTENSE, neste dia 
Sempre lindas, sempre frescas, 
Perfumadas de alegria. 
 
E neste mundo de flores 
Também nós temos direitos: 
Naquele Jardim da Celeste 
Nós somos AMORES-PERFEITOS. 

http://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjz8u3AmJvgAhVHWBoKHQQFAhAQjRx6BAgBEAU&url=http://www.superbike.com.br/index.php/noticias-superbike-brasil/item/119-dia-das-maes-homenagem-especial&psig=AOvVaw0RUJSxApIjf4kwhXE4M2Cr&ust=1549133062031562
https://www.google.pt/imgres?imgurl=http://1.bp.blogspot.com/-W9obQ7v9Rm0/TwxVqXJ9RxI/AAAAAAAADyE/CI338gQVOzM/s1600/flores.jpg&imgrefurl=https://inoutyou.blogs.sapo.pt/291854.html&docid=tDjoFiug8QGHjM&tbnid=dJL-O9X1kxjNRM:&vet=1&w=750&h=562&bih=690&biw=1074&ved=2ahUKEwjXnrfgmpvgAhVuAGMBHWRzCyIQxiAoAnoECAEQFg&iact=c&ictx=1
https://www.google.pt/imgres?imgurl=http://www.casareumbarato.com.br/wp-content/uploads/2015/03/hortensia-hydrangea-0.jpg&imgrefurl=http://www.casareumbarato.com.br/hortensias-as-belissimas-flores-naturalmente-azuis/&docid=ddcD_S7Dmz_C1M&tbnid=XmVkbvuQtyB3uM:&vet=1&w=532&h=400&bih=690&biw=1074&ved=0ahUKEwjh7KLcm5vgAhXizoUKHTLCDI8QMwg_KAAwAA&iact=c&ictx=1
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Como é que se agradece 
O bem que aqui desfrutamos? 
Praia, sol, saúde e paz, 
Liberdade… e o que damos?! 

Retribuir, não é fácil! 
Mas somos gratas! Agrada? 
Atrevidinhas, é certo: 
É só pedir… e mais nada. 

Manela e Zé Manel 
E Fernandinha também: 
Sabem o que isto nos lembra? 
As Colónias … vejam bem!... 

A amizade e o contacto 
Convosco, trazem à mente 
Outros tempos! Dias lindos, 
Em que a alma está contente! 

São restos daqueles tempos, 
Dias de riso e alegria: 
Muita gente, muita farra, 
Muito empenho e energia. 

Foi-se o tempo …  mas não foi 
A juventude total. 
Cabelos brancos?... Que importa? 
Outra Colónia?! Que tal?! 

Inda há garra: p’ra’ o͜s serões, 
“João Pestana” a espreitar … 
Jogos, corridas, canções, 
Garraiadas … recordar 

 
Faz bem: “Figueira da Foz, 
Da Foz do grande rio Mondego” … 
Era o Hino … e os “Soldadinhos” … 
Para quebrar o sossego! … 

Aquelas palmas que impunham 
Cumprimento imediato … 
E o “Guião” – Tenham cuidado, 
Não se perca algum gaiato! 

Que Alegria! Em cada rosto 
Duas chamas bem acesas! 
E a Dalila, num virote, 
Diz-me: – Inventa mais surpresas! 

No jardim, também na Missa, 
Lindo é o Coro dos meninos! 
E no comboio … vão ver 
Portugal dos Pequeninos! 

Eram “Pêras e Maçãs”, 
A “Senhora da Alegria”, 
“Um Amigo que me ama” … 
Quantas mais em cada dia! … 

E o “Vira da Colónia” 
Que bem cantado e dançado! 
E as gincanas lá na Serra … 
E um tal tesouro encantado! … 

Ir à praia … vir da praia … 
“Brincar, pular”! Mais e mais … 
E a “água com açúcar” 
Cura saudades dos Pais! … 

 
 
 
 

 

São passagens desta vida 
Que dão prazer reviver! 

Renova-se o coração, 
Faz a amizade crescer! 

Aida Bruno Coelho 
Altura, 21.07.2012 

Aida dedica este poema de quatorze quadras, mais uma de Conclusão, a toda 
a Família, associando o prazer da liberdade que desfrutamos em Altura a um cenário 
de praia, de paz e de sol, idêntico ao do tempo das Colónias. E, num autêntico 
memorial, passa em revista momentos chave de vibração única, marcados por 
actividades, canções, passeios… que ficaram no coração de todos nós. 

COM AMIZADE 
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E, de família em família, retomemos as Irmãs Servas de Maria que 
preencheram em nossas vidas aquele vazio crescente dos nossos, nos anos 
mais intensos de doença da minha Mãe. Eram elas que compareciam nos 
dias de aniversário, alternando o timbre, rindo e cantando para que 
quebrássemos um pouco a lenta agonia da rotina. E só isso dispunha os 
nossos corações para o diferente, pois a simples ideia de recebermos alguém 
em casa, fazia-nos abrir mão de uma natural gentileza e mudava claramente 
a nossa atitude mental, até no vestir … 

Gerou-se um circuito de emoções: convites, prendas, acepipes, 
cantigas… A Aida encantava-se com as canções espanholas típicas de 
tertúlias e também ela tocava e cantava, consoante o momento, canções de 
sua autoria. Algumas fotos demonstram essa presença, bem como poesias a 
agradecer ou a acompanhar qualquer oferta nossa. Muitas, de ocasião, se 
perderam. Encontro apenas duas. Recordo um Hino à Mãe, oferecido à 
Madre da Comunidade, que a Aida me pediu para escrever em cartaz.  

Rimas com poesia e muita ternura… perdidas para sempre! 
Um dia, oferecemos um tacho com castanhas quentinhas, acabadas 

de cozer com erva doce, acompanhadas de uma bebida para brindarem e de 
uma Rima solta: 

           
IRMÃS 
 

Já lá vai o São Martinho 
E o tempo do “Pão por Deus”, 
Mas sempre se comem bem 
As CASTANHAS e o VINHO... 
Por tudo, graças aos Céus! 
Quentinhas, é que convém!                                                 
Brindareis por nós, também 

 Aida e Dalila 
 

                                                                                           

CHEFINHA e COMPANHIA: 
Um abraço de AMIZADE. 
Cá fica o PALÁCIO limpo, 
Connosco já vai SAUDADE! 

Férias à borla… é tão bom! 
E cá na “Altura” … é de truz! 
No mínimo cem euritos 
P’ra ajuda da água e luz! 

Altura, 2-20.09. 2011, A.D. 

 

Com cerejas e melões 
não agradecemos, não! 
Mas a amizade de há muito 
Tem força de gratidão. 

E agora que nos disseste 
Que somos uma excepção, 
P'ra͜͜’o Zé Manel um abraço. 
Temos-vos no coração. 

Altura, 07. 2014 

ÀS IRMÃS SERVAS DE MARIA 

1989 
duas fotos:  
os nossos 

aniversários, 
ambos com a 
presença da 

Irmã 
Manuela. 
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Que prendas lindas nos deram! 
Que surpresa, todas elas! 
Tantas?! E gosto tiveram 
A escolher prendas tão belas: 

Mensagens num trevo lindo, 
Postais amigos também. 
Depois, três sacos com mimos 
Para nós e para a mãe. 

Deslumbradas nos puseram! 
Cada prenda é uma ternura! 
E a linda virgem que deram 
Vai trazer-nos luz, doçura! 

Agradecer-vos queremos 
Tudo, e a vossa amizade. 
Pelos cânticos e orquestra 
Parabéns, continuidade... 

A fazer prova deste convívio anexam-se algumas fotos e uma rima, 
mais burlesca do que simplesmente cómica, dirigida à Irmã Manuela que 
estava, numa noite de 1995, destacada para a assistência à minha Mãe. 
 

E agora p’rá Irmã Manuela 
Fica uma “mija dela” …  
De todo o tamanho, creia. 
Lá para as três da manhã … 
Prepare-se bem, Irmã, 
Tomando uma boa ceia! 

 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

  Às Irmãs Servas de Maria 
NATAL DE JESUS 

1999 

08.12.1998 – Nossa Senhora da Conceição: 
Um grupo de quatro Irmãs, de visita à minha Mãe, 

partilha com a Aida, feliz, canções e ritmos espanhóis. 

13.03.2013 – nós ambas,  
num passeio com duas  
Irmãs, à zona de Belém.   

27.09.2001  
Na capela das Irmãs  

Servas de Maria: 
Aida e Irmã Manuela, 
após uma cerimónia  

religiosa. 
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A 19 de Março do ano 2000, a Comunidade de Lisboa ia receber, em 
visita, a Madre Geral da Congregação, no dia do seu Santo. Nesse sentido, 
algumas Irmãs, empenhadas em oferecer algo de diferente à ilustre figura, 
topo da hierarquia, pediram à Aida, mesmo em cima da hora, uma canção 
adequada ao momento, o que, diga-se e, com razão, a deixou bastante 
nervosa, mas… o seu desempenho foi notável! 

Fez uma canção de boas-vindas em espanhol e preparou uma peça 
de teatro dialogada sobre a Senhora de Fátima e os Pastorinhos, cuja 
introdução foi também cantada, havendo ainda uma terceira canção pela 
boca de Lúcia. Fez registo áudio de tudo, que se anexa, bem como as músicas 
escritas manualmente. 

Aida especifica todos os pormenores: 
Canção Nº1 – alguns segundos de silêncio… quando acaba…  
A Madre da Comunidade interrompe o silêncio, perguntando: 
– Y ahora? 
Todas as Irmãs respondem: 
– Y ahora, una sorpresa muy buena… 
Segue-se a canção Nº 2 que introduz a dramatização dos pastorinhos. 
 
 
Diálogo entre os três pastorinhos de Fátima: 
Começa a ouvir-se ao longe os chocalhos dos rebanhos, enquanto 

todas as Irmãs, silenciosamente, saem do “Coro” e tomam os seus lugares 
na assistência, isto é, junto da Madre Geral. 

A cena é campestre: algumas pedras dispersas no chão, palhas, ervas, 
flores… (o que puderem) /em alternativa, torna-se mais fácil desenhar em 
papel de cenário este ambiente de campo em que se vejam também o Céu, 
montes, árvores … 

Caracterização das personagens: Jacinta e Lúcia vestem saia 
comprida, blusa e lenço caído sobre os ombros, ou atado no alto da cabeça; 
Francisco veste calças, camisa de flanela e barrete. Traz ao ombro o saco das 
merendas e, na outra mão, o cajado. 

Cena 1 – Jacinta, de joelhos, reza, tendo junto de si uma ovelhinha. 

Cena 2 – Francisco entra em cena, jogando ao pião. Olha o Céu repetidas      
                vezes (gesto com a mão na testa) ao mesmo tempo que, de vez em    
                quando, espreita ao longe o rebanho que deixou a pastar, guardado  
                pelo cão. 
Cena 3 – Sempre a ouvir-se ao longe os chocalhos do rebanho, entra Lúcia,  
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                 trazendo um molho de erva e cantando. (Canção Nº 3) 
     (Lúcia detém-se a olhar os primos e dirige-se a Francisco) 
     No final, os três pastorinhos saem de cena, juntando-se ao grupo 
para cantarem todos o Hino de Fátima. 

 Dispenso-me de transcrever o diálogo por estar gravado; no entanto, 
por qualquer lapso que não entendo, Aida hesita e acaba por omitir seis 
falas, duas de cada pastorinho. De facto, o texto que me ditou está mais 
completo.32 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
32 Todo o material necessário foi emprestado pela Aida, desde o pião aos chocalhos e às  
     roupas. 
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De retorno à Família-base, remexo nas memórias… em fragmentos 
de papel… Na sua velhice, urgia que a Tia Lita seguisse com a filha para os 
Estados Unidos; então, passámos a manter contacto telefónico, pelo seu 
aniversário, Natal ou outro qualquer momento. Enquanto eu falava, a Aida 
que gostava sempre de brincar com ela, até mesmo para perceber se a sua 
lengalenga tinha retorno, fazia ali mesmo uma rima absolutamente banal, 
tocando-lhe em temas que dantes a faziam vibrar: dançar o Bailinho, fumar 
o seu cigarro, o que, aliás, ainda fazia, dar-lhe uma perspectiva da vida em 
casa, a cuidar da Irmã, mas mesclada de ironia … Compreensão e riso, ano 
após ano… camuflados já de distância… até que tudo, tudo… foi perdendo! 

25.01.2003                                                      29.11.2003 

Ora viva, Tia Lita!                                           Parabéns à Tia Lita 
Passou bem? Que tal está?                                       Beijinhos de nós as Três 
A vida é bela por cá…                                   Não esquecemos que faz anos 
Melhor que isto não há!                                Vinte e nove DESTE MÊS. 
Faz inveja, acredita?!                             
Um beijinho. E hoje não fume!                       O Bailinho da Camacha 
Perca de vez o costume.                                            Agora é que dava jeito 

       A Tia Lita a dançar  
       Batia o pé a preceito. 

Tia Lita 

https://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiNvOam-rDdAhUNHxoKHRkeDqAQjRx6BAgBEAU&url=https://pt.depositphotos.com/128349520/stock-illustration-line-icon-usb-flash-drive.html&psig=AOvVaw0Yfkpl2ZJJ0ckH0y1r1rnJ&ust=1536686641976202
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25.12.2003                                                                        29 .11.2004    

Preparem um bom jantar           Parabéns à Tia Lita 
Vamos as três num pulinho           Parabéns, muitos beijinhos… 
Levar, não um cigarrinho,                                              Deite fora os cigarrinhos 
Mas um abraço e brindar!                                             E dê um abraço à Rita.                                  

Graçola por graçola, registo também uma rima galhofeira, dedicada 
ao marido da Tia Lourdes, a quem sempre chamámos de Primo José e que 
terá sido feita num qualquer dia 16 de Dezembro, da década de oitenta: 

 

Parabéns, Senhor Gonçalves, 
Gostamos muito de si! 
Se não fumar nem beber, 
Cantamos-lhe o Dó, Ré, Mi! 

 Senhor Gonçalves me deu  
            De oferta um guardanapo. 
            Vou guardá-lo mesmo sujo. 
            É azulinho, é guapo!

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ao Primo José 

Veloz corre o pensamento 
Que obedece ao coração… 
E a cavalo no primeiro 
Vamos as três, pois então... 

Chegaremos bem a tempo 
Da noite da Consoada 
Malassadas,* Bolo do Caco, 
Mais... e mais... não falte nada! 

A viagem... num instante, se faz... 
É um pulo, no E  S  P  A  Ç  O     …  
Ginástica temos nós, 
P’r’a Mamã é que é um “cagaço”!... 

Bom, mas isso não impede 
Que vão pondo já a mesa, 
A contar com três donzelas: 
Duas Aias e a Princesa... 

Ao Aeroporto não vão, 
Aterramos no quintal... 
E depois dos “papos cheios” 
O regresso será igual. 

Ouvidinhos bem alerta: 
Quase, quase à meia-noite 
Chegamos com o “PAI NATAL”! 
Ninguém espreite!... nem se afoite!... 

 
E acabou-se a brincadeira. 
BOAS FESTAS! MUITA LUZ! 
Coração e pensamento 
Estão convosco e com Jesus. 

Que o Ano Noventa e Oito 
Seja rico de venturas. 
Desejamos PAZ, SAÚDE, 
Mais “Tilim” e mais ternuras 

Esta prenda é uma adivinha... 
Quem é? Quem é que assim escreve? 

C.  D.  A. 
 No espaço assina 

Quem se despede, até breve... 

 

Ao Tio Carlos e Tia Ercília – Natal de 1997 
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O poema que acaba de ser registado é um cartão de Boas Festas, 
antecedido pelo voo subtil do pensamento que, numa viagem feérica, nos 
transporta às três, Mãe Conceição, Dalila e Aida, naquele pulo vertiginoso 
da dimensão quântica, ou seja, já lá estamos… pela força do pensamento!!  

O Tio Carlos, residente desde os meus 10 anos nos Estados Unidos, 
era o Irmão mais novo da minha Mãe e terá estado em Portugal, pela última 
vez, talvez no Verão de 1997. Magoou-se interiormente por ver a Irmã 
naquele estado e isso gerou um diálogo aberto entre nós que, na fluidez do 
discurso, depressa abarcava outras áreas. Tinha sido Professor de Português 
nos Estados Unidos, o que terá feito gerar uma certa empatia entre ele e a 
Aida, empatia essa renovada comigo, que sempre fora sua sobrinha.  

Depois, por algum tempo, as afinidades sustentaram-se via 
telefónica e… eis senão quando, chegado o Natal, a Aida me surpreende com 
este insólito postal de Boas Festas, em que até alude à gastronomia 
madeirense.*Copiei-o para este livro, tal como o fiz na ocasião, seguindo 
com todo o rigor as suas instruções; apenas reduzi e uniformizei o tamanho 
da letra. No momento actual, a Tia Ercília é a sua viúva, com 91 anos lúcidos 
e com quem falo frequentemente; não vai longe o tempo em que nós ambas, 
a Aida e eu, falávamos com ela, a espaços. Anexo uma foto de 2014, quando 
esteve em Portugal com a filha e o genro e nos encontrámos todos. 

*  Malassadas, semelhantes aos sonhos.  

     À moda da Madeira são regadas com mel de   
     cana, o que lhes confere um sabor peculiar. 
      

 
 

 
 
 
Era usual os amigos pedirem à Aida uma rima… para felicitar alguém 

pelo aniversário, pela conclusão do curso, pelo nacimento de um filho ... 
tenho várias que não integro, por já não identificar as pessoas; eu própria 
lhe pedi algo muito leve, para uma afilhada que tenho na Venezuela. 

À Rubina, pelo seu casamento (24-02-96) 

Teu futuro seja lindo 
Como as rosas que te ofereço. 

Sê feliz! Vive sorrindo! 
Um abraço. Não te esqueço. 
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Num novo vaivém, aterremos em 2006, à procura de casa para 
abandonarmos o bulício da cidade, as memórias, o desassossego...  

Voltas e mais voltas, jornais, agências… nós próprias, afinal!! 
“Veni, Vidi, Vici” – qual Júlio César, frente ao campo de batalha!  
Assim o afirmou em plena pujança. Teremos, como ele,  

saído vitoriosas?! É difícil avaliar objectivamente porque, como  
em tudo, há os seus “prós” e os seus “contras”. Vejamos… 

A paz, o silêncio envolvente, a essência das flores de laranjeira, o 
perfume das alfazemas e do alecrim que chegavam até nós… espraiando 
pelos ares as suas fragrâncias… e depois esta gaiola aberta ao céu… 
percorrida aqui, atravessada ali, em cruzamentos cerrados por centenas de 
passarinhos que enchiam o espaço com os seus trinados … em graciosas 
melodias, tudo isto e muito mais foi acolhido como uma bênção dos céus! 

– Dalila, vem cá, não faças barulho! Escuta. Fica um bocadinho! 
Aquele dali começa e o outro responde-lhe… e o diálogo continua, ouves?!... 
Também ela entrava na serenata, captando atentamente as mudanças que 
a sua intervenção causara na passarada … olha, responderam-me!!! 

Até nos muitos passeios que dávamos pelas redondezas, era um pra-
zer cacarejar com as galinhas, dialogando com elas… ou interferindo com o 
galo sobranceiro… zurrando com o burro solitário ou balindo com o rebanho! 

Aida abstraía-se dos problemas do quotidiano, evadindo-se para o 
jardim e, naquele cocktail de sentidos… a falta da visão acabava por ser 
superada também pelo seu toque diáfano nas flores, fruindo cada gota do 
orvalho matinal que lhe deslizava suavemente por entre os dedos sensíveis, 
cuidando de não quebrar nenhum galho para as não fazer chorar… 
derramadas em seiva. Gostava de apreciar os caprichos da natureza, na 
forma, no recorte, nas nervuras, na dimensão de cada folha… queria saber 
os diferentes matizes, as tonalidades… a evolução… do botão à flor… e, dizia, 
“que pena não serem como dantes as flores, que cheiravam tão bem!” 

Numa recolha de pequenos textos, no seu computador, encontrei 
estas duas quadras:  

 

 
 
 
Quantas vezes a surpreendia, aparentemente distante ou parada, 

contemplando com o seu olhar profundo os mimos de Deus, partilhados 
connosco! Vê-se foto, à porta da cozinha e outras da anunciada partilha: 

Rosas lindas tenho eu        Amarílis, manjericos,  
No meu jardim perfumado;      As hortênsias e as camélias,  
Cravos, lírios, alecrim        Malmequeres e margaridas 
E mais... tudo bem regado.      E não faltam as bromélias. 
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Uma casa nova, em Brejos de Azeitão, pronta a acolher  
familiares e amigos, um jardim para cuidar!… E assim se fez, 
com um prazer único! 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Agosto 2006 - Quando viemos mostrar a casa aos 
sobrinhos, mas só a habitámos em 5 de Outubro. 
Junto ao Solano, Aida vendo as suas flores, com a 

Raquel pela mão (4 anos e 8 meses) e eu com o 
Gonçalo ao colo (3 anos e 4 meses). 

12.03.2007 Aida e Dalila junto à 
laranjeira que ostenta alguns frutos; 

ao lado, o alecrim e a alfazema em flor, 
exalando o seu perfume. 

Verão 2008 – Junto às hortênsias trazidas de 
Lisboa – um autêntico arbusto; por detrás 

lírios amarelos. Aida com Gonçalo, amuado; 
eu, com Mafalda e Natacha. 

Piscina, em formato “rim”, duas fotos: 
na primeira, Aida e Dalila com uma 

mão dada e ambas, braços abertos na 
horizontal, testam até ao rebordo, a 
largura da piscina; na segunda, Aida, 

descontraída, numa zona sem pé, está 
a boiar, com braçadeiras,  

sob a vigilância do Rogério. 

Rogério, no jardim, 
de extensível em 

punho, limpa pelo 
exterior, os vidros 
de uma janela do 

piso de cima, sob o 
olhar atento dos 

filhos. Aida, à 
porta de casa, 

acompanha 
a operação. 

Março 2006. Mesmo antes da Escritura feita, 
Aida, no espaço exterior da casa, conversando 

com o construtor, transpira felicidade. 
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Aprouve-nos a ideia da piscina em casa, porque a natação era-nos 
recomendada como sistema terapêutico, tanto em piscina “aquecida” como 
em termas. Nos primeiros anos, tirámos partido, até mesmo porque em 
2008, fizemos uma época nas Termas de Sangemil, no concelho de Tondela. 

Ao regressarmos, refira-se, a propósito, que Aida se informou do 
itinerário para a Escola de Cães-Guia para Cegos, em Mortágua, no centro 
de Portugal, entre Viseu e Coimbra e, porque fazia muito gosto, fizemos uma 
visita às instalações e ela associou-se. Na foto, acarinha um simpático cão 
que nos foi apresentado. 

Sobretudo a partir de 2011, Aida 
desinteressou-se da piscina e também eu 
passei a usá-la menos. Os seus grandes utili-
zadores foram os sobrinhos, em especial os 
filhos mais novos da Fili que por cá passa-
vam as férias, havendo sempre um espaço 
saudável para cimentar o estudo, que lhes 
criou raízes e bases, ora ministrado por 
mim, ora por ela. Também vinham os Pais, 
os Irmãos mais velhos, outros sobrinhos e 
amigos diversos… 

 
 
 
 

 
 

 
                                                           

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 Miguel e Família… com direito a  

fotos ao almoço: Aida, à direita. 

Tivemos o grato prazer  
de convidar vários amigos  
e outros familiares. Nem 
sempre as suas presenças 

ficaram registadas em 
fotos. Uns, desfrutaram  
da piscina, outros não! 

 

  03.07.2012 
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Os aspectos menos bons desta nova 
residência, ainda que numa zona bela e 
harmoniosa, mas fria e húmida, via-os a Aida 
pelo prisma do natural isolamento em que 
vivíamos, a uma distância de 35km de Lisboa e 
de alguém a quem pudéssemos recorrer numa 
emergência. Preocupava-a bastante esse 
facto, porque sendo cega e, numa aldeia sem 
transportes e com escassez de táxis, sentia-se 
um tanto prisioneira da paz e do silêncio! 

Felizmente, nunca chegou a confron-
tar-se com situações drásticas que fizessem 
desencadear esta premissa! 

Para o primeiro Natal convidámos toda a Família e enchemos a Sala 
de balões para encanto das crianças. Após a refeição, afastaram-se as mesas 
para o Pai Natal ter espaço para o seu saco carregado!… Vê-se uma 
montagem de situações parcelares, uma vez que não se fez foto de conjunto. 

 
 
        
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Dia após dia, a passagem do tempo ia escorrendo em nós…!  

 
 
 
 
 
 

Março 2007 - Nós ambas, acabadas  
de chegar da rua. Portão meio aberto. 

Três crianças e três 
adolescentes: 

Gonçalo, 3 anos e 8 
meses; Raquel, a 

fazer 5 anos; 
Mafalda, 6; Vânia, 

12; Natacha, a fazer 
14 e Filipe, 16 anos 

e 8 meses. 

Passeávamos muito pelas ruas das redondezas para fazer o reconhecimento 
do espaço. Nos primeiros tempos eu perdia-me e, curiosamente, era a Aida que, com 
o seu sentido de orientação, nos trazia de regresso. Interagíamos com os cães e os 
gatos e, não raras vezes, vínhamos buscar comida e água para lhes dar. Os gatos, 
saltando o muro, partilhavam o espaço connosco e miavam quando lhes cheirava a 
peixe. Eu a não querer habituá-los e Aida com pena…  Até fez uma história em 
cantilena dedicada ao Nino. Existe áudio de má qualidade, para não variar!! 
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Aida dedicava-se ao estudo do computador, 

sem ter feito qualquer curso que lhe desse uma 
panorâmica das plataformas de acesso e dos 
necessários comandos para dominar todas as funções. 
Um verdadeiro quebra-cabeças, para ela e para mim!… 
Mas, de experiência em experiência, lá íamos somando 
pequenas vitórias… até que, por contactos telefónicos 
com os seus pares, foi tirando dúvidas e sistematizando a aprendizagem.  

De quando em vez… familiares e amigos de ocasião faziam-nos uma 
surpresa! Queriam visitar-nos, conhecer a nossa casa… Nem sempre se faziam 
fotos. Contudo, registo uma da Prima Maria, com sua filha Natalina, residente 
no Canadá, mas de visita a Portugal. e 

 
 
 

 
 
 
 

 
De quando em vez… 

familiares   e amigos de ocasião, 
1.11se faziam fotos, contudo, registo              2.2 
1. De quando em vez… 

familiares   e amigos de ocasião, 
surpreendiam-mas residente n 

 
 
3. 
 
               
 
 
 duas Irmãs de Maria. 

Maio 2009 

Na foto, Aida à secretária,  
numa pausa: vê-se pauta, 
papéis, teclado, linha Braille. 

Lanche ao ar livre, na churrasqueira. Diga- 
-se, aliás, que laços muito acentuados se 
criaram entre a Aida e todas essas minhas 
primas de costela alentejana, sobretudo a 
partir da década de 90. Em relação à 
Maria, na festa do seu 82º aniversário, 
Aida dedicou-lhe uns versos que disse no 
momento oportuno e que ofereceu em 
postal, como recordação, versos esses que 
introduziam a canção dos Parabéns e que 
aqui se integram. 
 

De pé e taça na mão, 
Brindemos com alegria, 
Brindemos por este dia, 
P’los que estão, 
                    P’los que não estão!
                                          Aidinha 

VAMOS BRINDAR À SAÚDE  
Da bebé MARIAZINHA. 
Nasceu grande… e já gordinha… 
E cheia de juventude! 
Nasceu hoje… e tão contente 
Por ter aqui tanta gente!    

PARABÉNS! Por isso, então 
Todos lhe vamos cantar! 
E a prenda que vamos dar?...  
Oitenta e dois beijos são! 
E a canção afinadinha 
Escuta bem, Mariazinha! 

27.06.2008 

06.12.2009 

21.03.2012 

Aida entre Catarina 
e Vitorina, as duas 

Irmãs de Maria. 
 

Era uma vez… 
Era uma vez um gato assanhado 
Rosnou uma vez, mais duas e três… 
Coitado do gato, vivia assustado. 
Tentei amansá-lo, mas ele não quis, não! 
Festinhas no pêlo com a minha mão… 
Mas hoje já é o amigo melhor! 
Que mal tinha o gato… era falta de amor! 

 
 
 

A UM GATO CHAMADO NINO Verão 2008 
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A caminho do Algarve, em Agosto de 2011, demos boleia à Maria 
Teresa, de novo em Portugal.  

Visitámos com ela as praias do litoral alentejano, com paragem em 
São Torpes, a sul de Sines. Nesta bela cidade, aproveitámos para lhe mostrar 
a Rua Joaquim Guerrinha. 

Ela terá ficado em Sines, com uma pessoa de família e nós seguimos 
a nossa rota. Enquadro, neste momento, um curto testemunho seu: 

 
“À memória da Aidinha 
Foi com muito gosto que tive o prazer de conhecer e de conviver com a 

Aidinha por longos anos, incluindo os almoços em Setúbal, sempre que eu ia a 
Portugal. Tínhamos grandes conversas. Ela gostava de saber pormenores sobre 
as minhas filhas, netos e de mim própria. 

Acabaram os encontros em Setúbal com ela, o que me deixa saudades. 
Hoje o que lhe desejo é Paz eterna à sua alma.” 

Maria Teresa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aida com Maria Teresa, com quem já 
privávamos desde a década de setenta. 

Esta, residente nos Estados Unidos,  
tem procurado nos últimos anos  

as suas raízes alentejanas.  
Estava em Portugal a quando do 

falecimento de Aida. Agradeço do 
coração a sua presença nas cerimónias 
fúnebres, bem como a da Irmã Custódia  

e do Cunhado Nelson.  
 

18.07.2010 

Três fotos: em S. Torpes e em Sines. 

A primeira e a última na praia: Aida com Maria Teresa 
e Aida com Dalila; ao centro, junto à placa toponímica 

da Rua Joaquim Guerrinha, Aida e Dalila atrás;  
Maria Teresa, acocorada à frente. 
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Após esta data, encontrávamo-nos os cinco, ou seja: nós ambas, 
Maria Teresa, a Irmã e marido, sempre que ela regressava às berças, até… 

Entretanto, e voltando um pouco atrás, numa nova sequência, 
aqueles sobrinhos adolescentes foram crescendo e o Filipe foi o primeiro 
que se estreou. Em 11 de Dezembro de 2007 era Pai de dois gémeos, o Fábio 
e a Mariana. Estava iniciada a terceira geração de sobrinhos. Tal como eu, 
Aida acompanhou o nascimento de todos eles, ainda que sejam escassas as 
fotos a comprová-lo.  

A 26 de Abril de 2010, o Hugo foi Pai da Beatriz e, nesse mesmo ano, 
a 5 de Outubro, nascia o Diego, Irmão dos gémeos.  

A Yasmin, quarta filha do Filipe, veio a este mundo no primeiro de 
Novembro de 2013. A Família continua, mas já não faz sentido referi-la, 
porque Aida já não assistiu ao nascimento dos dois últimos rebentos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
05505.10.2011 

 
 
 

Beatriz, dois dias antes de fazer um ano, ao colo da Aida.  

 
 
 

Beatriz, dois dias antes de fazer um ano, ao colo da Aida.  

 
 
   

Duas fotos: Beatriz, dois dias antes 
de fazer um ano, ao colo da Aida.  

Após a visita ao Diego, com 
10 dias, o Fábio e a Aida  

abraçam-se ternamente,  
à porta do carro. 

Diego, no dia do seu 
primeiro aniversário, 

ao colo da Aida. 

Primeira visita à Beatriz. 
Aida com a bebé ao colo. 

30.04.2010 24.04.2011 

05.10.2011 Natal de 2013  

Nova tentativa de unir  
a Família no Natal. Os 
meninos sentados no 
sofá: Diego, 3 anos e  

2 meses; Fábio e 
Mariana, 6 anos 

acabados de fazer; 
Gonçalo, 10 anos e 8  
meses; Mafalda, 13 e  

há outra menina,  
a Daniela. Hugo  
com Beatriz ao  

colo, 3 anos e 8 meses; 
Yasmin, na sua alco-
finha, quase 2 meses. 

 

15.10.2010 
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Nas diversas estadas da Mafalda e do Gonçalo cá em casa, nos 
períodos de férias, havia sempre actividades culturais, primeiro sob a forma 
de brincadeiras, mais tarde, em conversas educativas, nascidas a propósito 
de tudo e de nada, onde se procurava sempre tirar partido de conceitos 
básicos fundamentais para uma boa integração na comunidade escolar. 

Até mesmo a propósito das canções e ritmos que aprendiam no 
Jardim-Escola, a Aida ouvia-os cantarolar de forma totalmente desinibida e 
depois, a pretexto de também querer aprender, insinuava-se… estimulava… 
aplaudia… e nós ambas até fazíamos de público para os seus variados 
espectáculos! Por graça, Aida fazia algumas rimas a propósito dos apelos de 
cada dia e, naquelas idades tão ternas, comandadas pela inocência, eles 
andavam sempre com as cantigas na boca em alternância com as brigas, a 
gritaria, os jogos, a piscina… Mais tarde, já marcados pela inibição e timidez, 
imbuídos também por aquele quê de ridículo, sujeitos à zombaria que nasce 
e cresce no confronto com os colegas, perdida a espontaneidade, ganhava 
força a vergonha! Que pena e que saudade! 

Agosto de 2008: Gonçalo, 5 anos e meio, Mafalda, quase nos 8. Aida 
sensibilizou-os para a experiência de os gravar. Muitas mais terá feito, mas 
só poderão ser referidas duas pequeníssimas lengalengas e duas canções, 
cujo registo áudio ficou no computador e que se pode ouvir:  

 1.  A Tia Dalila é muito amiguinha                                Bis 
      Brinca todo o dia com o sobrinho e sobrinha. 

 2.  A E I O U –  Bis 
      Gosto de sopinha                       Bis    
      Mas não gosto de arroz cru. 

 3. Ontem foi domingo  
      Um dia muito bom 
      Corremos e brincámos 
      Na piscina mergulhámos 
      A, E, I – tchim, pum – Bis 

  Hoje é segunda-feira 
  Amanhã é terça-feira 
  Depois quarta, quinta, sexta  
  Sábado………………………… 
  Já sei a semana inteira – Bis 

 
 

 

4. (Canta-se esta canção com a Música de “Um lindo carrossel”) 

     Era uma vez dois meninos 
     Que gritavam, gritavam todo o dia 
     E à noite queriam então 
     Ter cantigas e ter histórias da Tia. 

   A correr, chá-lá-lá 
   A saltar, chá-lá-lá                                    Bis 
   Passa o tempo que é tão bom 
   Sempre a brincar. 

Canção de conteúdo didáctico, associado ao divertimento. 
Nesse domingo estiveram os Pais e foi uma brincadeira pegada na piscina. 

Segundo os meninos diziam, esta canção só podia ser cantada à segunda-feira. 

https://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiNvOam-rDdAhUNHxoKHRkeDqAQjRx6BAgBEAU&url=https://pt.depositphotos.com/128349520/stock-illustration-line-icon-usb-flash-drive.html&psig=AOvVaw0Yfkpl2ZJJ0ckH0y1r1rnJ&ust=1536686641976202
https://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiNvOam-rDdAhUNHxoKHRkeDqAQjRx6BAgBEAU&url=https://pt.depositphotos.com/128349520/stock-illustration-line-icon-usb-flash-drive.html&psig=AOvVaw0Yfkpl2ZJJ0ckH0y1r1rnJ&ust=1536686641976202
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Guardião 
Ouvinte 
Narrador 
Cantor! 
Amigo, 
Levo-te comigo 
Onde nunca foste! 

 
      Gosto de jogar, 
      Ouvir histórias e contar 
      Não quero guerras, 
      Caminho pelas serras… 
      Amo as avezinhas 
      Leves, bonitinhas… 
      Oh! Que lindas! 

              
            Deu algumas luzes de Solfejo e de Piano a estes meninos e incentivou- 
-os a organizarem um dossier com as músicas e os exercícios. No momento 
entusiasmaram-se e até chegaram a tocar várias melodias por música, pelo 
que oferecemos um pequeno órgão de três oitavas a cada um, para que, em 
casa, não perdessem o treino! Tal como na Escola, Aida não abdicava das 
suas máximas: “no processo de ensino-aprendizagem, as crianças devem ser 
confrontadas com a organização e a beleza, para uma mais fácil percepção e 
interiorização dos moldes estéticos”. 

  
 

Nesse ano, no meu aniversário, juntámo-nos: Fili e marido, Gonçalo, 
Aida, eu e a amiga Olívia.  

  
      
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

29.07.2011 

Três fotos felizes 
testemunham  
este encontro. 

Apenas Gonçalo,  
8 anos, 

estava amuado! … 
Fomos ao parque 
 e, para o dispor  

melhor, Aida andou  
com ele no baloiço;  

a seguir, 
brincam num  
equipamento 

de degraus… e 
consegue fazê-lo rir… 

Para o ensinar a construir 
um Acróstico, Aida deu-lhe 
dois exemplos: um, muito 
simples; outro, já imbuído 

de certa poesia. 

Carnaval 2007 
Gonçalo mascara-
do de “Cowboy”. 

No cimo da escada, 
ele e Aida felizes! 
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No galopar do tempo, por aqui se vai fechando o amplo perímetro 

deste circuito familiar, mas que, paradoxalmente, se abre em dimensão de 
luz, aspergindo sobre todos eles quantas gotas de elixir solidário!... 

Presente em todos e em cada um! 
Falou com quem pôde antes de partir. Debilitada fisicamente, mas 

com a mente mais disponível e mais desperta do que nunca para a beleza 
que irrompe a cada momento… deu o seu próprio testemunho de vida, com 
um olhar mais lúcido, feito de sabedoria acumulada, da serenidade que 
antecede a partida e, por isso, mais imbuído de gratificação, numa sintonia 
antecipada já com o universo!  

Pediu mudança, coerência, respeito pela vida, disponibilidade 
interior para os outros…  

Despedia-se! 
 

Desde sempre e, inexplicavelmente, se gerou grande empatia entre Aida e 
a pequenita Beatriz. Duas fotos: na primeira, uma montagem: Beatriz com o Pai 

na piscina e os Tios; de novo, Hugo com a filha, sentados no chão, ela com um 
puzzle e fazendo adeus com a mão à Aida, também sentada, à saída da cozinha. 

A outra foto, é uma das muitas tiradas no dia do Baptismo do Gonçalo. 
De entre tantas, escolhi esta,  

pela ternura que irradia da menina para com a Aida. 
Presente, naturalmente, o Gonçalo e eu. A Aida estava já tão doente, 

mas fez questão de participar nesta cerimónia. O seu último acto público. 

09.08.2015 
22.05.2016 
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Fiz há pouco uma referência de passagem à colega Olívia, tal como 
se, em todo este trajecto, ela tivesse estado apagada no nosso convívio...  

Não é verdade! Bem pelo contrário, foi uma presença constante em 
nossas vidas, na amizade e no amparo; no trabalho e no rigor; na partilha 
dos bons e maus momentos; na rede abrangente de tantos familiares e 
amigos que lançou no nosso trilho e com quem trocámos mimos gratuitos e 
aquele abraço que cura a alma… nesta alvorada do entardecer que nos toca!  

Numa subtil homenagem de gratidão evoco a sua Irmã Adelina, uma 
das pessoas mais doces que conheci e que ambas, a Aida e eu, 
acompanhámos até à sua última morada, em Arganil! 

Mas a Olívia sempre viveu num compasso acelerado, em ritmo de 
semicolcheia, avassalada por múltiplos afazeres e apelos, espartilhada entre 
a sua terra e Lisboa, sem querer abdicar dos itinerários culturais, aquela 
tónica que sempre a definiu, mas… em primeiríssimo lugar, disponível como 
a flor, exalando o seu perfume ao serviço de um bem maior, os outros!  

Neste rodopio constante, ia tocando o seu violino, mesmo quando 
algumas cordas se quebravam … lutadora e persistente, nunca desistiu, 
nunca nos deixou desistir… até que, uma a uma se consertassem!... 

Pressentindo os seus momentos finais, a Aida pedia-lhe encarecida-
mente que me acompanhasse! Sublime chama do Amor! Preocupada 
comigo e não com ela, que se esvaía, não em sangue, mas pela falta dele!... 

 
Exactamente naquela viagem que fizemos a Arganil, 26 de Julho de 

2006, estreitámos laços com uma Família, cuja história de há muito 
conhecíamos, mas com quem nunca nos tínhamos cruzado pessoalmente, 
prisioneiras na vida… pela vida da minha Mãe, que partira há sete meses. 
Perante as evidências e o particular sofrimento da Olívia, Leonarda e Rui 
convidaram-nos, com frescura e subtileza para “uma sopa”. Ademais, 
celebravam o seu aniversário de casamento. Também estavam presentes a 
Teresinha, Irmã da Leonarda e a Maria Celeste, outra grande amiga que 
conhecíamos de Lisboa e com quem mantínhamos contacto telefónico. 

Um novo Sol raiava naquele final de tarde! A tertúlia alongou-se e o 
poder invisível da mente e do coração entraram em sintonia fina! 

De regresso, e a pedido da Olívia, Aida traçou em dezasseis quadras 
as quantas memórias que aquele dia condensara. Dois dias passados, leu-as 
pelo telefone e, num encontro posterior, ofereceu o texto a todos os 
intervenientes em tão amistoso encontro, onde se lê: 

 
 

(A pedido da Maria Olívia) 
Pelo telefone, à hora da Ceia – de Lisboa para Arganil – S. Pedro 
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Um “faz de conta” é a vida. 
Então “de conta se faça” 
Que, por acaso ou por graça, 
Outra ceia é revivida. 

Faz de conta, notem bem, 
Que hoje é dia vinte e seis 
De Julho, dois mil e seis: 
Há Pêsames!… Parabéns! 

Coincidência, ironia! 
A vida é composta disto! 
Mas ambiente imprevisto 
Se viveu, ao fim do dia. 

E porquê, este rever? 
Não é coisa descabida: 
É uma gracinha pedida 
Pela Olívia, a reviver. 

Recordando então: surpresa! 
Fora pesado aquele dia!... 
E animar a noite qu’ria 
Um grupo de sete, à mesa. 

Dia ainda! Alguém está triste! 
E outro alguém tão jovial 
Propõe-se espantar “o mal” 
E of’rece ceia, insiste: 

– Logo à noite vão comigo, 
Meu marido e Teresinha, 
Gostamos de quem alinha… 
E faz frente ao “inimigo”. 

E o inimigo quem é? 
A tristeza… e seus motivos! 
Mas entre amigos, bem vivos,  
Haja amor! E salsifré! 

     E o salsifré foi valente: 
     Rainha, a Leonarda, 
     Aquele alguém que não tarda 
     Em pôr um triste, contente. 

     E o grupo foi… muito riu… 
     Todos comeram…beberam… 
     Era malta? Alguns não eram… 
     Mas o beirão foi-se… (chiu!.........) 

     Sopa de pepino havia, 
     Outros manjares… e picantes! 
     E qual dos participantes 
     Não tinha ali picardia?! 

     Mas outro assunto importante: 
     Trinta e um anos passavam 
     Que em segredo se casavam 
     Dois heróis…que fascinante! 

     Parabéns por isso, então, 
     De copo, na mão erguida:  
     Saúde, paz, longa vida 
     E amigos do coração! 

     Um beijinho a cada um, 
     Não esquecendo o Agostinho. * 
     De novo o tal licorzinho… 
     Brindem…rapem o atum! 

     Aqui brindamos também: 
     Licor de maracujá 
     Não temos, não há!… mas há  
     Do tinto… e brinda-se bem! 

     Bonito foi, foi sentido, 
     E o que é bom deixa saudades! 
     Fazem-se assim Amizades, 
     Faz-se o Mundo mais unido!    

Aida Bruno Coelho 

 

 

 

 
 

28.07.2006 

*  O estimado gato da 
Maria Celeste aninhado 

no colo da Olívia. 
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Às vezes surpreendíamos a Natália, aparecendo no seu aniversário, a 
26 de Dezembro e ela ficava muito feliz! Quando completou oitenta anos, 
num almoço de família e amigos, levámos flores: Aida quis oito botões de 
rosa vermelhos e, evidentemente, não faltaram as suas rimas.  

Mas a Aida era, de facto, muito especial. Pediu-me para eu desenhar 
um 8 enorme, dois círculos, do tamanho de uma folha A4 e, no seu interior, 
escrever esteticamente as quadras que colocámos dentro de uma mica: 

PARABÉNS – À MENINA NATÁLIA ROSA

     Viva a Rainha da Festa,  
     Dona Natália, uma Rosa,  
     E o seu esposo Fernando 
     Que um dia a amou, tão formosa! 

     Cantemos Parabéns, 
     Cantemos com alegria! 
     Vivam, vivam, sempre noivos 
     E recordem este dia. 

          Aqui estamos, seus amigos, 
          Para com eles almoçar.  
          Viemos de longe, longe… 
          Surpreender e alegrar. 

          E a nossa prenda é grande: 
          Oitenta beijinhos damos, 
          Natália, que é também Rosa,  
          Entre as rosas a saudamos. 

 

    Façamos uma saúde,  
    Brindemos todos de pé! 
    Parabéns p’lo seu Natal, 
    Faz anos que foi bebé! 

 
Registem-se agora os depoimentos destas três amigas, via Olívia e, 

ainda, de uma sua sobrinha, residente no Brasil: 

“Conheci a Aida por intermédio de uma amiga comum.  
Este conhecimento foi para mim um valor. A Aida era especial no seu lidar 

e no contacto com ela nem me apercebia que era cega. Lidava com a Aida como 
com uma pessoa absolutamente normal. Muito simpática e inteligente. Foi um 
privilégio tê-la conhecido.  

Há anos, pela passagem do meu aniversário, os amigos organizaram uma 
festa surpresa. A Aida escreveu uma poesia que muito me sensibilizou, 
acompanhada com um lindíssimo ramo de botões de rosas vermelhas.  

Foi com muita tristeza que tomei conhecimento da sua partida para junto 
de Deus. A vida é cruel. Creiam que fiquei pobre, muito mais pobre com a sua 
perda.”                                                                                                 

Maria Natália Ribeiro  

A foto contempla o 
casal sentado à 
mesa do restau-
rante; uma jarra 
com as rosas e os 
versos na frente. 

Em Coimbra, a casa de referência era a da Natália e do 
Fernando. Também ele já partiu e ela está só. Já 

conhecíamos há muito este casal, das nossas idas a 
Arganil nos anos oitenta. Uma foto, na Figueira da Foz, 
08.08.2010. Aida entre Olívia e Natália. Ao fundo, o mar. 
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“Um verso a ondular ao vento 
 

Durante o tempo em que nos é dado viver, percorremos caminhos feitos 
de encontros. Cruzamo-nos com milhares de pessoas. 

Algumas ficam guardadas num espaço de luz. Contribuíram activamente 
para ocupar um lugar na memória. Continuam a existir. E insistimos em regressar 
às vivências partilhadas. 

Aida Coelho chegou ao meu conhecimento através de uma amiga comum. 
Encontrámo-nos, pessoalmente, no funeral de uma irmã do nosso elo de 

ligação. 
Jantámos em minha casa. Familiares e amigos reunidos na cumplicidade 

de um aconchego apaziguador e balsâmico. 
Nesse mesmo dia, 26 de Julho de 2006, o Rui e eu celebrávamos trinta e 

um anos de vida a dois. 
Sentados à mesa, numa confraternização singular, repartimos tudo: 

sentimentos, consolo, memórias e alimento. Sem pressa.  
Confesso que apesar de ser casada com um paraplégico me deixo 

surpreender pela forma como as pessoas portadoras de deficiência encaram a 
vida. 

De todos os convivas, a Aida foi aquele a quem prestei mais atenção. 
Não é todos os dias que conhecemos uma mulher cega. Em ocasiões 

idênticas, receio sempre não saber lidar com a situação. 
Porém, a Aida, uma veterana na sua condição, não se deixou intimidar 

pelo desconhecido e, de certo modo, foi o elemento fulcral do serão. A claridade 
que os seus olhos filtravam, existia, em abundância, na mente e no coração. 

Numa primeira abordagem, apercebi-me de que estava perante uma 
pessoa inteligente, de personalidade forte e alma de poeta. E havia uma 
musicalidade que lhe corria nas veias. 

O visível e o invisível confundiam-se e confundiam-me. 
A partir desse dia deixei de ver a cegueira da Aida. 
Uma semana depois, o Rui e eu, fomos surpreendidos com a chegada de 

uns versos alusivos ao nosso aniversário de casamento e às horas passadas em 
redor da mesa. 

Tinha ficado tudo gravado na memória. A criatividade fez o resto: 
harmonizou as palavras. 

Ao longo de onze anos encontrámo-nos em momentos bons e menos bons, 
todos relacionados com a nossa amiga comum. 

Fiquei a conhecer uma parcela da sua vida. Percorreu-a a dar passadas 
firmes. Consciente, lúcida e apaixonadamente entregou-se com determinação a 
tudo o que fez. E entre o que quis e o que pôde deve existir uma curta distância. 

Soube gerir o tempo que lhe foi dado. 
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Mereceu, certamente, os excelentes amigos que a vida colocou no seu 
caminho. Porém, não imagino a Aida sem a Dalila. Cúmplices de um poema que 
valeu a pena. Podem muito os afectos.  

Hoje em dia penso na alma de artista da Aida mais do que em qualquer 
outra faceta. 

A liberdade criativa da imaginação imprimiu universalidade e riqueza à 
sua existência e à dos que tiveram o privilégio de se cruzar com ela. 

Partiu em Agosto. Levou consigo muito sol, horizontes luminosos 
perfumados de aromas quentes e intensos. 

Viveu e morreu lucidamente. 
Escolheu um lugar pleno de memórias para descansar. Ficou a fazer parte 

da paisagem, plantada nela, a florir e a sorrir no seu espaço de criança. 
Guardo-a no coração como um verso a ondular ao vento. 
Aida, voar, afinal, é fácil.” 

    Maria Leonarda Tavares 
 
“Não é fácil falar de alguém  
 Que não alcançamos.  
 Não é fácil compreender alguém  
 Que está muito para além  de nós. 
 Não é fácil avaliar alguém  
 Que ultrapassou todos os nossos limites. 
 Não é fácil pensar alguém 
 Que não vendo, via muito mais que nós. 
 Não é fácil dizer, sem uma profunda mágoa, 
 Que esta  grande Senhora deixou a todos nós  
 Exemplos de vida, de coragem, de bondade, 
 De criatividade e de beleza inimagináveis.  
 
 E o Mundo empobreceu com a sua partida.” 
                                                                                                                          Maria Galvão  

 
“Conheci a Drª Aida através da minha Tia Maria Olívia. Eram amigas já 

há muito tempo. 
Foi imenso o prazer que tive em conhecê-la, muito educada e carinhosa. 
Conheceu o meu filho Alejandro ainda pequenino e, numas férias, 

ofereceu-nos para passarmos alguns dias numa casa de veraneio que tinha com 
a querida Drª Dalila. O lugar, jamais esquecerei, São Lourenço, na Ericeira. Passei 
dias maravilhosos com a minha amada Tia Maria Olívia e meu filho. 

Lembro-me sempre com carinho deste convite que me proporcionou 
lindos momentos.” 

Ana Cristina Bataline 
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Agora, numa linha inversa, eis chegada a oportunidade de debitar 
algumas manifestações poéticas que Aida dirigia a esta amiga e colega 
especial, a Olívia, não só pela passagem de alguns dos seus aniversários, 
como noutros contextos. Para gerir espaço, não sigo ordem cronológica:  

A propósito de “Uma história em botão” para crianças, que a 
aniversariante lhe terá lido, recebe Parabéns em três quadras; depois, 
Bilhete de Identidade, num conjunto de quadra, oitava e sextilha:  

 
 

 

Oferece-se a um bebé 
Chucha, babete, fraldinha; 
Depois do bebé crescer 
Oferece-se uma historinha. 

Mais tarde, já vovozinha 
Gosta de histórias ainda 
Conta e lê às criancinhas 
Tanta, tanta coisa linda! 

Fadas, lobos ou palhaços 
É o mundo da fantasia 
Riem todos… Dão-se abraços 
Vovó, bebés, que alegria…! 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
    
           
 
 

20.12.1985 

20.12.1987 
BILHETE DE IDENTIDADE 

(Assine se é verdade) 

Um ano mais, desta vez 
Com alegria dif’rente, 
Mais calor… e amor, talvez! 
Parabéns, sempre contente! 

ANIVERSÁRIO e NATAL 
Sem o frio de Arganil, 
Só isso tem, afinal, 
Outro encanto… o do Brasil! 

E cá de longe, faremos 
Um voto amigo, p’lo BEM. 
Com pinga…nós brindaremos: 
VIVA A OLÍVIA! IRMÃOS TAMBÉM! 

 

 

20.12.2001 

Dezembro, vinte, seis horas, 
Trinta e nove: à luz do dia 
Uma menina aparecia. 
Olívia foi registada. 

Aos sete anos baptizada. 
Brilhantes, duas amoras, 
No rosto lhe davam graça. 
Cabelos escuros tinha. 
De corpo, era miudinha. 
Cresceu. Risonha, irrequieta, 
Pretende ainda uma meta 
Sempre alcançar no que faça. 

Parabéns, alegre viva! 
Da vida a Esp’rança faz parte 
E cultivá-la é uma arte. 
Saúde e a companhia 
De tão dedicada Tia 
Tenha rija e sempre activa. 

ASSINATURA 
___________________________________ 

Parabéns em três quadras, enviadas pelo 
Correio, Lisboa-Brasil, num postalinho 

igual ao que se inclui. 

Na página seguinte, uma cómica síntese que, 
em 32 quadras, retrata a vida da Olívia e da Tia 
em suas expressões mais peculiares. Foi-lhes 
enviada em cassette, pelo que existe áudio, mas 
de má qualidade. Três colunas, cada uma com 
10 quadras: lê-se por ordem e, no fim, duas 
quadras soltas, encerram a história. 

Setembro 1992 

https://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiNvOam-rDdAhUNHxoKHRkeDqAQjRx6BAgBEAU&url=https://pt.depositphotos.com/128349520/stock-illustration-line-icon-usb-flash-drive.html&psig=AOvVaw0Yfkpl2ZJJ0ckH0y1r1rnJ&ust=1536686641976202
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Que grande meada! 
Que grande rosário! 
Cada um de nós 
Tem o seu fadário! 

Estive a ouvir a Olívia 
Contando o seu fado. 
Fadou-a uma fada?! 
Talvez… num telhado. 

Sempre a conheci 
A contas com obras, 
Maldizendo a sorte. 
Vizinhas?...são cobras!  

Paredes, janelas, 
Muros e quintais. 
Heranças… fazendas 
E quantos pinhais! 

Um nunca acabar  
De histórias antigas 
E sempre enleadas 
Em fortes intrigas… 

Com mimo de menina, 
Vai ficando velha. 
Coitada da Olívia 
Fica velha-relha! 

E o tempo passa 
E as mesmas histórias… 
Mais obras, mais casas 
Enchem as memórias: 

Paredes a meias, 
Livros e mobílias… 
A Olívia tem mais 
Do que três famílias. 

E agora é a casa 
Lá da Salvação. 
Mais vigas, sarilhos… 
Mais outra aflição. 

Projectos...daqueles   
Mais longos que a vida. 
E a Olívia, porquê?... 
Entra na corrida. 

Já não quer mais lenha,  
Ou deu-lhe outro rumo? 
Coitada da Tia… 
Fugia do fumo. 

P’rós farta-rapazes,  
Sequilhos, bolinhos 
Mesmo a tigelada… 
É que tem dedinhos! 

E o tempo passa.  
E, elas as duas,  
Parecidas na breca, 
Vão pintando as suas. 

E então o pó  
E os cortinados? 
E a cera no chão? 
Telhas e telhados… 

E às vezes, no sótão, 
Passeiam os ratos. 
Traz a ratoeira, 
Já que não há gatos! 

E, p’la escada acima, 
Lá vai a Isolina, 
De balde na mão. 
Ali…toda fina!... 

Mas, pela escada abaixo, 
Também já tem ido 
A Tia Isolina. 
Tem bem resistido! 

E as plantas, mais plantas… 
E a roupa a corar… 
Mas, já tem terraço,  
P´ra se resguardar. 

E tem telefone, 
No quarto, moderno. 
Mas, a Tia Isolina 
Vive num inferno… 

O ar, o silêncio 
Dantes, de Arganil! 
E a broa? Ai! Agora? 
Só da Mercantil. 

Ninguém faz recados! 
Já ninguém trabalha! 
Tudo vigarista!  
Tudo uma canalha! 

Lisboa, não gosta. 
Também não lhe agrada. 
E agora, ainda menos. 
Que grande baldada! 

E a Olívia correndo 
Para ali e p’r’acolá 
Que sarilhos tem! 
E, por que será? 

Destino… ou sina? 
Juízo… ou fadário? 
Às vezes parece  
Ser hereditário. 

Em luta constante 
Não queira viver. 
Procure alegria  
Também no lazer. 

Deus fez sete dias 
Um, para descansar. 
Quem não o respeita 
Está sempre a falhar. 

Mais advogados 
E mais arrelias… 
São uns invejosos! 
Quantas porcarias… 

Currículo, escalões… 
É tudo mentira. 
Nada disso vale. 
Nem põe, nem lhe tira. 

E, naturalmente, 
Vai ter que levar 
Esta casa às costas 
Para outro lugar… 

Se eu pudesse dar-lhe 
Um conselho, dava: 
Valerá o desgaste? 
Mande-a à fava! 

Convívio pra rir?  
Faça. Faça, sim. 
E a Olívia que ri,  
Põe bom o seu rim! 

E, pra começar 
Riam já com esta.  
Diga-nos, então: 
Que tal foi a festa?! 
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Sete rosas lhe of’recemos! 
Cada uma, vale por dez! 
São vermelhas, têm vida, 
Têm força… e juventude 
Lhe trazem! E nós veremos 
Quem hoje os SETENTA fez 
Renascer fortalecida. 
Por isso, À SUA SAÚDE, 

 

       Viemos todos brindar: 
       De pé, e taça repleta 
       Deste mágico elixir… 
       BRINDEMOS com amizade 
       Inda antes de cantar! 
       PARABÉNS! Alcance a meta 
       Sem pressa e sempre a sorrir! 
       Aí está a f’lcidade!

Seus amigos aqui estão, 
Em Coimbra! Que importante 
Para quem inda é estudante! 
SURPRESA!... RECORDAÇÃO!... 

Retome-se agora um velho contacto, nascido nos tempos da Escola, 
a amiga Maria Gil, uma outra Família que, de portas abertas, acolhia Aida, 
sobretudo em períodos de férias, após a sua saída do estabelecimento de 
ensino. Ia de comboio ou de camioneta para Faro onde era esperada pela 
amiga e sua Mãe ou Pai. Também a partir de 1972, já não sei precisar os 
anos, eu a acompanhava, de quando em vez, e tenho memórias que flutuam 
de cá para lá… de lá para cá… sacudidas pela doce brisa do mar naqueles 
passeios que o Senhor Santos nos proporcionava: praia de Faro, Quarteira, 
Albufeira… e pelos acepipes da Tia Antonica que, num misto de paciência e 
amor, agasalhava todos à sua volta. Um tempo alegre, onde o quotidiano se 
quebrava noutras rotinas com sabor a liberdade!  

Após o falecimento do meu Pai, já no Verão de 1976, também a 
minha Mãe passou a fazer parte desses passeios e, de oitenta em diante, 
conduzindo eu um Renault, tudo caminharia sobre rodas, não fora o seu 
envelhecimento… por um lado, Arganil, por outro Faro, até ser possível! 

Aida e Maria Gil tinham uma ligação muita próxima, fruindo, por 
entre risadas sadias e cantigas constantes, memórias de antanho 
derramadas por toda a casa, em vozes afinadíssimas, seja em coro, em 
cânone, em diálogo ou em uníssono… também se ouviam cantilenas da 
rádio, algumas picantes, imitadas com exuberância e que despoletavam 
gargalhadas francas a exigir bis. Tudo alternado com o outro lado da vida, 
salpicado de dor, mergulhado nas origens, sem força de futuro…  

20.12.2009 
PARABÉNS! 

 

Congregados vários amigos para esta festa surpresa, no dia do seu 
septuagésimo aniversário. Aida declamou o poema e fez entrega dele com os 

sete botões de rosa. De referir ainda que, em todas estas poesias,  
constava o seu nome. Eliminei para economia de espaço. 

https://www.google.pt/imgres?imgurl=https://www.isabelaflores.com/media/catalog/product/a/l/alta-116-2_1.jpg&imgrefurl=https://www.isabelaflores.com/buque-de-sete-rosas-vermelhas.html&docid=wRrKdhWeBPwbDM&tbnid=46Q6bd4-lNySKM:&vet=1&w=700&h=566&bih=690&biw=1066&ved=0ahUKEwj9_MLgvsbgAhVGxoUKHRNkBIAQMwg_KAAwAA&iact=c&ictx=1
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Em 1993, a Maria Gil fica sozinha. Aida retribuía-lhe atenções em 
telefonemas diários, em convites para se sentir acompanhada na nossa casa 
em Lisboa, quando regressávamos da Escola… enfim, uma partilha 
constante, num intercâmbio de amizade que durou até ao fim e que passou 
a ser contabilizada em horas de conversas através de um fio…! Desabafos 
mútuos, uma espécie de “jornal do dia” e a tentativa de soluções em que 
Aida se empenhava para minimizar aquele isolamento...  

No fluir do tempo, ano após ano, esse ritual, essas falas… cada vez 
mais entrecortadas de silêncios! Afinal, um benefício que ninguém recorda, 
mas que se deve à invenção do grande cientista Graham Bell, em 1876! 

De 2006 em diante, voltámos ao Algarve, à sua casa e ela também 
veio a Azeitão em 2007 e outra vez que não sei precisar.  

O último abraço no Verão de 2015! 
Algumas fotos, poucas, captam momentos de interacção: 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Três fotos: de saída, as amigas descem os degraus interiores da casa; já na rua, esperam-me; 
Arranjos de costura: Aida aproveitava o tempo de férias para que a Tia Antonica lhos fizesse, 

neste caso, a bainha de uma saia. Estão ambas bem pretas da praia!! 
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Verão de 1976 

Duas fotos: Aida entre 
Maria Gil e Dalila; 
as mesmas, com a 

minha mãe e 
uma Prima algarvia. 
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Para vencer a solidão da amiga, Aida fez-lhe uns versos marotos pelo 
aniversário, em quatorze quadras, numa reconstituição leve de sua vida, 
usando expressões familiares, com asneirolas e tudo … tudo para fazê-la rir! 
 
 
Parabéns, muita saúde, 
Muita paz, mais movimento… 
Tenhas tudo a teu contento… 
Riso aberto, juventude. 

E aquelas gargalhadas 
Que fazem os outros rir, 
Nunca as deixes tu fugir… 
São tuas, tão engraçadas! 

São a expressão da alegria 
Que te caracteriza, embora, 
Desde há muito e mais agora, 
Vivas em monotonia! 

Mas tu dás-lhe a volta bem: 
Mil e uma ocupações  
Arranjas… e tais funções 
Dão-te mais vida também. 

E o Piano?!... Também eu!... 
E cantar? Cantavas bem! 
Dirás tu: “cantar p’ra quem?” 
P’ra ti, para prazer teu. 

Ginástica… ler francês… 
Seulement pour rappeler 
D’autres temps…et amuser 
L’esprit… rafraîchir les idées… 

Histórias de triques e traques 
E outras que tais, do pagode, 
São a preferência… e só pode 
Dar fornicoques e baques! 

 
 
     Signo da Virgem, fadada: 
     Ficas p’ra Tia ou Freirinha! 
     De clausura…convinha? 
     Não rias à gargalhada! 

     E as comichões, suores, banhos… 
     Mais vestida… encalorada, 
     Dirias: “mas que cagada!” 
     Mais, não! Ovelhas… Rebanhos… 

     Livre, pois… e em pensamento 
     Enquanto não há controle, 
     Voa… salta… à luz do Sol 
     E optimismo a cem por cento. 

     Patetices! E p’ra quê? 
     P’ra te fazer companhia 
     E cantar-te neste dia 
     Os Parabéns a Você! 

     Então, Parabéns cantemos 
     E o longe se faça perto. 
     P’lo teu bem, um voto é certo: 
     Copos ao alto… e brindemos! 

     E um chi-coração lá vai… 
     Vai por fio… ou vai por cabo… 
     Ou por artes do diabo… 
     Mas não se perde... nem cai… 

     Parabéns de nós as duas: 
     Uma canta, a outra toca 
     Nesta festa da Giloca! 
     E as palmas serão só tuas! 

Aida Bruno Coelho 

 
Leu-lhos pele telefone e, posteriormente, já da nova residência e a 

instâncias da Maria Gil, Aida enviou os versos por correio. Aliás, trocavam, 
de vez em quando, correspondência em Braille. Insiro agora a parte que 
faltava do testemunho desta amiga, que eu achei oportuno fragmentar: 

Lisboa, 1 de Setembro de 2006 

PARABÉNS, GILINHA! 
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“Durante o tempo que esteve no Ensino, a Aida escreveu muitas músicas 
e poesias com uma facilidade espantosa. Também me fez uns versos muito 
simpáticos. 

Acompanhei o seu percurso nos quase sessenta anos de amizade que 
partilhámos, a ponto de eu agora ter dificuldade em admitir que a Aida já não 
está entre nós. Conversávamos muito. Tínhamos algumas ideias em comum. 

A Dalila, a quem a Aida classificou de Anjo, num poema que lhe dedicou 
poucos dias antes de nos deixar, esteve sempre ao seu lado. 

Quem me dera que ainda aqui estivesses, Aidinha, para ouvires as coisas 
bonitas que pensamos a teu respeito! Ficarias muito contente!” 

Maria Gil C. dos Santos 
Ex-aluna da Escola Castilho 

Deste seu jeito solidário, partilhando amizades e levando conforto 
físico e espiritual, muito haveria para registar. Às vezes endurecia mesmo o 
seu discurso quando se confrontava com a apatia das pessoas que nada 
faziam para se libertarem das emboscadas que a vida lhes lançava. Estou a 
pensar na Maria Natália, ex-colega da Escola Castilho que residia em Vila 
Real, sujeita às arbitrariedades daqueles onde se instalava para sobreviver. 
Via telefónica, acompanhou-a até ao fim, num rosário de tristezas: ajudava 
materialmente, sugeria alternativas, dava apoio psicológico… Também ela 
esteve algum tempo aqui em casa, creio que em 2009. 

Com a amiga Luzia revivia os tempos da Escola, naturalmente com 
outras memórias associadas, porque tinham realizado o Curso Superior de 
Piano em simultâneo. Encontro uma quadra com que a felicitou num seu 
aniversário. Registo-a. 

 
 

Parabéns, Ano De Amor 
E Futuro De Mil Graças, 
Tenhas Sorte No Que Faças, 
Deus Te Dê Sempre O Melhor! 

 

 
No meu arquivo de papelada, 

descobri uma sextilha, enviada por via 
telegráfica, felicitando pelo seu casamento, 
a filha da amiga e ex-colega da Escola, 
Amália Meira e, como de costume, incluía o 
meu nome nos votos. 

Parabéns, São, F’licitamos 
Ambos e vos desejamos 
Todo o BEM, sempre o melhor: 
Noivos sempre, Juventude, 
Muito AMOR, PAZ e SAÚDE. 
Em frente, arma é o AMOR! 

Aida e Dalila 

07.09.2003 

19.01.2006 Hoje, na dimensão que as três percorrem, os 
seus espíritos expandem-se através de um 
discernimento superior e, num galope de 
autênticas sinestesias, pode escutar-se o 

uníssono de suas vozes, repercutindo-se em 
ondas de luz pelo espaço sem fim… 
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Falta percorrer outra sequência que exige um salto para trás de mais 
de sessenta anos, para relembrar Maio de 1947, quando Aidita, dez anos 
incompletos, sai definitivamente de Calvete, a sua terra natal. 

Mala de cartão vazia, mas abarrotada por um coração partido pelas 
saudades do Pai e por uma infância fragilizada de tantas perdas… 

Nova vida se impunha! Cresceu, adquiriu formação e cultura.  
A medo enfrentou os seus medos, mas a coragem foi a maior arma 

para a sua insegurança. Venceu! Foi vencendo etapa a etapa! 
A Família de sangue nunca a procurou, nem antes nem depois de seu 

Pai ter partido, em 1968; deu-se o caso que, um velho amigo deste, mais 
novo, o Sr. Gaspar, natural da Telhada (nas proximidades de Calvete), tudo 
fez para localizar Aida Coelho em Lisboa e conseguiu. Tornou-se presente na 
vida dela desde o Verão de 1969 porque lhe trazia memórias das suas raízes, 
algumas respostas a quanta coisa que ficara por perguntar a seu Pai…!  

Este homem vivia entre Cabo Verde onde tinha negócios e a 
metrópole onde se abastecia. Acordaram que lhe mostraria a sua terra e ela 
logo pensou nas Primas, filhas do grande amigo e Primo direito de Luís 
Coelho. Em Setembro desse ano, lá fomos de passeio pela região e batemos 
à porta de Maria Coelho e de Anita Coelho. A recepção foi boa. Aidita, num 
misto de comoção e de ternura, abraçou o velho Primo José Rodrigues 
Coelho que, à despedida, depositou em suas mãos uma nota de vinte 
escudos. Gesto simples, saído da alma, que ela compreendeu e aceitou.  

Guardou religiosamente essa nota que eu transferi, já em 2017, para 
as mãos de seu neto José Coelho Jordão, que fez o posfácio deste livro. 

No Verão de 1978, ao terminarmos a Colónia de férias na Figueira da 
Foz, igualmente de passagem e também por sua iniciativa, não regressámos 
à base sem antes percorrermos aquele mesmo itinerário. 

Comentava frequentemente, com ar de abandono e tristeza na voz: 
– Se eu não os procurar… ninguém me procura! 
Assim, por ocasião do Natal telefonava para as Primas, sendo veículo 

dos votos de Luz, Paz, Saúde e Amor para todos eles e suas famílias. 
Primeiro, não havia telefones em casa. Era necessário ligar para um posto 
público, ou café local. Davam o recado e, marcada a hora, voltava a chamar… 

Entretanto e, por vias do progresso, o telefone passava a soar em 
cada casa e até nos lares da nova geração adulta que já construíra família.  

Lia-lhe na alma um sentimento de frustração e vazio, dor de não 
pertencer por direito próprio a nenhum lar! Como eu te entendo, Aida!! 

Superava esse vazio que resiste à avalanche de consolações… pelas 
exigências e natural sobreposição do trabalho quotidiano. 
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Um dia, num Natal de 2000 e algo o telefone tocou. Era uma filha da 
Anita, residente no Algarve onde leccionava. Tinha os pais com ela e, 
daquela vez, quiseram tomar a iniciativa. Aida fervilhava de emoção e de 
alegria. Finalmente, haja Deus! 

Mais tarde, em Maio de 2010, vivendo já há quatro anos em Azeitão, 
o seu contacto chegou ao filho de Maria Coelho. Lá acertaram um encontro, 
com convite para almoço e visita a 
casa. Veio com Isabel, a esposa. 

 Construía-se, a partir daquele  
momento uma relação de proximida-
de, unidos agora por um elo comum: 
a Família e as origens, lá na aldeia.  

Na foto, vê-se Aida no quarto, 
conversando com o Primo, depois de 
aí lhe ter mostrado as molduras com 
retratos de Família que, com esmero, 
mandara recuperar. 

Contou-lhe que, a seu pedido, eu estava a traçar a árvore genealógica 
da Família, tanto por linha materna como paterna, tendo parado no início 
do séc. XVIII. Ele quis consultar o desdobrável em que eu ia lançando, com 
pesquisa de nascimentos, casamentos e mortes, familiares directos e uma 
multiplicidade de colaterais. Hoje, esse documento, do lado português, está 
em suas mãos. Para esta construção, Aida desdobrava-se em cartas dirigidas 
ao Registo Civil de Béjar e de Coimbra para receber certidões em falta. 

O ano de 2010 e o seguinte foram marcos importantes na sua vida 
por um nascer de contactos e de passeios em Família.  

Primeira visita a Calvete, antecedida de almoço num 
restaurante em Vinha da Rainha.  

Tentando orientar-se geograficamente na zona, Aida recordava, 
algures por aqueles lados, uns banhos termais…  Confirmado!  

O Primo fez o desvio e ela, avivando memórias, espargidas por entre 
campos de arroz… queria tocar a água, como criança que se debruça no lago!  

Reencontro com a Prima Maria Coelho e sua filha Mariazita. 
Curiosamente, nos seus traços fisionómicos, Aida tem semelhanças 

físicas assombrosas, tanto do lado paterno como do lado materno!!  
Foi nessa ocasião que se fotografou a casa, (pág.10) a rua e outras 

memórias. Do exterior, recordava o quarto onde nascera, a planta da casa, 
o salão por cima, as propriedades adjacentes, as cavalariças… tudo!  

04.07.2010  

30.05.2010  
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Através desta Prima, prestes a fazer 85 anos, Aida procurava chegar 
ao cerne de muitas questões que se lhe avolumavam na mente. 

 Recomendou-lhe o contacto com Rosita, uma senhora que por ali 
morava desde criança… e que até tinha conhecido a Mãe! A seu pedido, o 
Primo pô-las em contacto. Rosita era mais velha sete anos o que, na infância, 
já permite uma melhor avaliação dos factos e do seu encadeamento.  

 Trocados os telefones, mantinham depois longas conversas. Foi 
assim que combinaram a visita a uma das antigas propriedades de seu Pai, 
para quando os terrenos estivessem mais limpos.  

A emoção de palmilhar aqueles caminhos, espaço aberto 
aqui, estreitas e intermináveis veredas ali… obstruídas agora 

pela natureza, transpô-la para o tempo de infância e, numa imensa 
coreografia executada entre os seus pontos nevrálgicos, mais pelo 
coração?… mais pela cabeça?... por ambos… ?! recordava, naquele bailado 
subtil do tempo, por ali ter passado ao colo da Mãe, há setenta anos!  

As lágrimas ajudaram a cicatrizar quantas feridas! 
Queria saber tudo, ver os poços, as árvores, a fonte dos Coelhos!!! 
– Tenho uma ideia que, para este lado… havia outro poço! 
E não é que era verdade?! Agora cobertos de silvas, no abandono da 

terra… onde dantes corria água puríssima! 
Sentiu aquele remanso tranquilo da água… na Fonte dos Coelhos! 
Fez poesias que não revelou, consumida pelas memórias! Deixou-as 

no Sistema Braille. Jamais serão lidas, pois como descobri-las entre tantos 
arquivadores repletos?! 

Ficou profundamente agradecida ao Primo por lhe ter proporcionado 
este bem maior, este retorno às suas raízes. Soube que a casa de Família 
tinha sido vendida há bem pouco tempo, por um preço irrisório. Magoou-se 
interiormente por não ter sabido a tempo e eu também, por ela.  

Um painel de doze fotos, na página seguinte, revela este percurso, 
este mais autêntico regresso às origens.  

Aida e José Jordão na estrada junto a placas de sinalização; nos Banhos da 
Amieira, Aida tenta tocar a água; já em Calvete, a velha Prima com a filha de um lado e 
Aida de outro; Aida e Mariazita, de frente. Vejam-se as semelhanças, já numa quarta 
geração! As oito seguintes correspondem à visita que fez com Rosita à propriedade do 
Vale Mioto, uma das mais significativas sob o ponto de vista afectivo. Na terceira destas 
imagens, olhando ao fundo, lá está a fonte dos Coelhos; na quarta, a fonte em grande 
plano; a quinta e a sexta, deixam ver dois poços, um delimitado com fita vermelha, outro, 
coberto de silvas; na penúltima, já no regresso daquele reconhecimento, Aida junto à 
placa toponímica onde se lê Rua do Vale Mioto; a última, remete-a para o Parque Infantil 
do Poceiro, Freguesia do Alqueidão, inaugurado em 18.03.2006 – Calvete. 

20.10.2010  
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Entre estas duas visitas a Calvete, de 08 a 12 de Agosto, estivemos 
nós na praia da Figueira da Foz com a amiga Olívia, onde visitámos a Natália, 
ali de férias. De regresso a casa e, numa parceria entre mim e a Isabel Jordão, 
fizemos-lhe uma surpresa no dia do seu aniversário. Veio o casal e duas filhas 
e tudo trouxeram já preparado…       

    
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                   

      

 

 

 

 
 
Fomos convidadas para o 85º aniversário de Maria Coelho.  

              Ponto de encontro: restaurante na Guia, a 43 Km da Figueira. Toda a 
Família reunida: os dois filhos, a nora, os três netos, a esposa de Pedro e nós ambas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fomos convidadas para o 85º aniversário de Maria Coelho. Ponto de encontro: 
restaurante na Guia, a 43 Km da Figueira. Toda a Família reunida: os dois filhos, a nora, 
os três netos, a esposa de Pedro e nós ambas. Aida prepara-se para oferecer à Prima um 
arranjo de antúrios; sentada a seu lado na mesa, coloca-lhe na blusa um botão de rosa e  

recita-lhe ali mesmo um Poema – história de vida em 12 quadras. O espanto pelo que 
ouve… no rosto de Maria. Ofereceu-lho em formato livro com bela apresentação e foto. 

 
  

Mesa, já com o bolo de aniversário e as 
velas acesas – 73. Aida entre o casal;  

Ana de um lado da mesa, eu do outro.  

14.08.2010 

Mais três fotos: Aida, na tal foto, ao piano; lanche, 
hora de figos frescos, Aida entre os Primos, sentados 

à mesa, na relva; Zé e a filha Joana, com os pés de 
molho na piscina, enquanto lêem o Jornal. 

 

Tocando para eles algumas 
partituras no piano, nasceu 
uma foto sua que se tornou 

emblemática e que tem 
circulado, associada a 

vários contextos. 
 

Três fotos 
 

22.08.2010 
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    Faz anos que na Amieira 
    Nascia outra COELHINHA. 
    Linda, cresceu… e Calvete 
    A chamou, deu-lhe casinha. 

    E aqui estão Filhos e Netos, 
    Uma Prima e uma Amiga, 
    P’ra lhe cantar com afecto 
    A velha e linda cantiga. 

    PARABÉNS porque nasceu, 
    PARABÉNS porque está aqui, 
    PARABÉNS a todos nós 
    Que viemos e… a SI. 

    Viemos felicitá-la, 
    Dar-lhe alegria, carinhos 
    E uma prenda muito grande: 
    Oitenta e cinco beijinhos. 

    Fica consigo esta flor 
    P’ra recordar este dia. 
    Vai regá-la, dar-lhe amor 
    E ela faz-lhe companhia.

Aida Bruno Coelho 
22 de Agosto de 2010 

                                         Este circuito familiar redunda em visitas frequentes 
que se prolongam no tempo e se desdobram em passeios agradáveis: 

  Aida convida o Primo para passar 
connosco o aniversário. Após a refeição, toca-lhe 
os “Parabéns” e encanta-os com  
“Lac de Côme”. Segue-se passeio 
à zona de Palmela: na foto, eu e  
Aida no Castelo. 

 

Agora somos convidadas por José Coelho 
Jordão para sua casa, onde quis surpreender Aida, 
apresentando-lhe uma outra Prima, a São, filha de 
Joaquim Coelho, sobrinho do já citado José 

Rodrigues Coelho e filho de uma Irmã deste. Aida, feliz, renova convites aos 
Primos habituais e à São com o marido, o que terá lugar no mês seguinte. 

27.02.2011 

10.02.2011 

1. PARABÉNS a uma bebé 
    Que nasceu hoje… e já é, 
    Já é Mamã e Vovó, 
    E em breve… Bisavó? 

     
 

2. Dê graças todos os dias 
    Por tudo o que tem de bom, 
    Respire ar livre, caminhe… 
    Amar a vida é um dom! 

    Quem lhe quer bem, dá uma ajuda, 
    Mas faça por arribar, 
    Porque “se eu de mim não gosto, 
    Quem poderá mais gostar?!” 

    Já lá vão lutas, trabalhos, 
    Agora é outra a receita: 
    Devagar, lute por SI, 
    Que um Anjo da Guarda a espreita. 

    Devagar… há sempre tempo… 
    O Tempo que leva e traz… 
    E o silêncio do seu lar 
    Dá-lhe mais Saúde e Paz! 

    Por Maria, nome lindo, 
    Nome com história e antigo, 
    Vamos brindar! E, sorrindo, 
    Faremos um voto amigo. 

    Taça na mão, e de pé, 
    Em uníssono e com graça: 
    VIVA MARIA, A BEBÉ, 
    E VIVA O TEMPO QUE A ABRAÇA! 
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Foi preciso chegar aos 73 anos para que Aida descobrisse este 
rodopio de Primos, em simpática interacção. Três fotos denunciam uma 
promissora ligação afectiva. 

    
            
 
       
 
 
 
 

    
 
 
 

 

Mas, neste meio tempo, Aida tinha felicitado Isabel Jordão pelo seu 
aniversário, anterior a este último encontro. Nasceu, então, um cartão de 
Parabéns personalizado, com alguns implícitos. Decoração definida pela 
autora e… ficou bonito!    

     Que caminho faltava percorrer?! Ir à 
Amieira visitar o Primo Joaquim e, de caminho,   
a Prima Anita. Prima São tudo diligenciou e, na 
data aprazada, também com a presença dela e 
do marido, ali fomos recebidas numa mesa de     
almoço. Outra fonte informativa que acedia à 
avidez do saber que caracterizava Aida. Anexo 
duas fotos deste primeiro encontro, tão pro-
longado, que já não permitiu a visita à Prima 
Anita que morava ao lado. 
 

 
 
 
 
 

 

Em casa do Zé, Aida 
entre ele e a São. 

Felizes, os três primos! 

Duas fotos em Brejos, na 
varanda: Maria Coelho 
entre as duas Primas,  

Aida e São. 
 

Maria olha inten-
samente Aida nos 

olhos, como se 
quisesse pers-

crutar-lhe a alma.  
 

15.03.2011 

29.05.2011 

Duas fotos: dois primos a 
conhecerem-se; Aida, o Primo 

 e a Esposa, Dª Maria. 

27.03.2011 
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Aida justifica-se pelo telefone, prometendo, assim que possível 
visitar Anita, magoada que estava por não se terem ainda abraçado. Porém, 
só acaba por regressar à zona no Verão seguinte.  

Dedica ao Primo Joaquim uns versos, também pelo seu 85º 
aniversário, que chega logo a seguir. Lê-lhos pelo telefone e, via CTT, faz 
seguir um bonito exemplar decorado com as fotos tiradas no primeiro 
encontro, cujo texto transcrevo. Oito quadras, uma brincadeira genealógica, 
num incentivo à juventude! 

      PARABÉNS AO MEU PRIMO 
JOAQUIM COELHO GASPAR 

                                                              85 ANOS 

BRINDAR À SUA SAÚDE                                   
É dever de quem é COELHO: 
Muita força! E juventude! 
E nunca se julgue velho. 

Velho de saber, talvez, 
De experiência, isso sim. 
“Velhos são os trapos”, dizem, 
E o meu Primo Joaquim 

Faz anos, nasceu COELHINHO, 
Tal como o JOSÉ COELHÃO 
Meu Avô… e seu Priminho… 
Somos primos, pois então! 

Adivinho que se ri… 
E gosto, se é verdade! 
Só agora o conheci, 
Mas já lhe tenho amizade.                                                                           

     PARABÉNS, por este dia 
     Em que nasceu mais um COELHO! 
     Foi bebé…e agora é um jovem: 
     Nenhum Coelho se faz velho! 

     Vão para o tacho ainda tenros… 
     Carne rija, ninguém rói… 
     Somos Primos, somos COELHOS, 
     Somos raça que já foi! 

     Cá de longe, um forte abraço! 
     E um voto de mais SAÚDE, 
     Com amizade hoje faço! 
     Tenha o meu voto a virtude 

     De levar até aos Céus 
     O meu pensamento amigo! 
     Tudo esteja bem consigo 
     E goze graças de Deus. 

Aida Bruno Coelho 

Neste ponto de encontro com os familiares, incluía-se uma viagem 
há muito projectada, cujo destino era Salamanca.  

Ressalve-se que, por ironia de um outro destino, já de há muito 
traçado nas entrelinhas espaciais, se assiste… nesta plateia da vida, a uma 
inversão perfeita dos pontos de chegada e de partida dos seus progenitores. 
A Mãe nascera em Salamanca, vindo a falecer em Calvete; O Pai viu a luz do 
dia em Calvete e finou-se em Salamanca! 

Uma visita sui generis, no embalo da saudade, que parecia encontrar 
consolo naquele percurso diário ao cemitério, no toque da lápide, da 
fotografia, das letras gravadas na pedra, na limpeza do espaço, na 

05.06.2011 

De 17 a 29.06.2011 
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substituição das flores, tudo, tudo… num drama de lágrimas sentidas que, 
vistas de fora, mais poderiam assemelhar-se a um qualquer drama de 
concepção ultra-romântica. 

Aproveitando estar em Salamanca, diligenciou obter um Bilhete de 
Identidade espanhol no respectivo Registo Civil, isto porque em 2 de 
Novembro de 2009 adquirira já a nacionalidade espanhola, sonho de 
emoções feito que há muito perseguia, tributo à linhagem materna. Um 
mundo infinito de burocracias e a oportunidade adiada para uma visita 
próxima, com mais tempo, visita que o tempo não chegou a dar tempo...  

Quis visitar Béjar, município da província de Salamanca, distando 72 
Km desta capital, local exacto do nascimento de sua Mãe e Avós.  

Maravilhoso centro histórico com que nos encantámos, ainda com 
vestígios ornamentais da procissão do Corpo de Deus, à qual acorrem 
multidões. Muralhas árabes do séc. XI e o passeio pela estrada, ao longo do 
rio…! Mas, o que mais lhe interessava era o reconhecimento dos cenários 
associados à Avó, em duas casas diferentes, cuja memória não perdera. Ruas 
estreitas, próximas do centro, casas em ruínas; localizou números, fez 
perguntas, muitas, a pessoas mais idosas, mas… 1953 ficava distante no 
tempo e nas lembranças! Entrou na Igreja onde seus Avós se casaram e a 
Mãe se baptizara. E eu tentava responder ao pormenor de tantas perguntas! 

De Táxi, fizemos a rota das Fábricas de Tecidos, quase todas 
desactivadas. Seu Avô era dono de quatro dessas fábricas e o nome dele 
ainda vingava em algumas memórias… Uma morte tão prematura quanto 
repentina, desencadeou o lento desmoronar desse império que a jovem 
esposa não conseguiu assegurar. 

Inexplicáveis imprevistos técnicos fizeram-me perder toda a pasta 
que eu arquivara com fotografias dessa viagem. Sobraram apenas os 
bilhetes de comboio no Sud Express, por ti guardados, desculpa, Aida! 

 
Prosseguindo esta rota familiar, diga-se que vários encontros em 

casa e passeios se organizaram, sem que tenha ficado qualquer registo 
fotográfico. Por exemplo: 

A piscina, um atractivo. 
Os Primos vieram de manhã, 

por cá almoçaram e chegou a hora do  
lanche. Na foto, come-se melão no espaço 
da churrasqueira. Estas visitas aconteciam 
com frequência e ficava-se até à noite. 

10.07.2011 
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Desta vez o aniversário de José Jordão não teve o sabor do piano… 
Convidou-nos. Fomos no seu carro até ao Alentejo central. Visitámos 

a vila medieval de Monsaraz, concelho de Reguengos de Monsaraz e, no alto 
daquela colina, ficámos mais perto do céu! Presos pelos encantos da mais 
bela vila amuralhada de Portugal, pela magia do seu castelo e por aquela 
paisagem deslumbrante sobre o Alqueva, nem tempo tivemos para descer a 
Évora, projecto que ficou adiado. Estava frio, muito frio e o vento assobiava 
através da história, lembrando histórias que aquelas muralhas encerravam!  

Era tudo a condizer! 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

14.08.2011 

Três fotos: o castelo como fundo; Zé entre Isabel e Aida; Zé entre Dalila e Aida; 
numa quarta foto, Aida e Dalila. Visualiza-se a extensão da planície alentejana. 

através de uma parte da muralha destruída. 

Almoço no restaurante, passeio até ao Cabo Espichel. Três fotos: 
vê-se a paisagem, Aida e Primo; noutra, entre o casal, Aida parece saturada,  

com o calor ou o vento. Até faz balão com as bochechas! 
 10.02.2012 
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Fomos visitar o Navio-Escola Sagres atracado no Cais de Alcântara, 
que cumprira, exactamente a 8 de Fevereiro, 50 anos ao serviço da Marinha 
Portuguesa. Diversas manifestações de natureza cultural e social se 
desenrolavam até ao dia seguinte. 

Numa bicha monumental aguardámos pacientemente a nossa vez. 
Aida nunca tinha entrado num navio desta envergadura e estreou-se 
também nas inclinadas escadas de acesso. 

Agora era o Primo Zé que satisfazia em pleno toda a sua curiosidade. 
Quatro fotos assinalam esta visita à Caravela: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

11.02.2012 

na primeira, panorama parcelar da 
bicha e das escadas de acesso ao 

navio; na segunda, o Primo explica-lhe 
um qualquer mecanismo e, na terceira 
ela tenta aceder ao ponto mais alto;  

na quarta foto, Aida, encantada, puxa 
a corda do sino. Foto com um belo 

enquadramento paisagístico: vê-se a 
ponte 25 de Abril, o Tejo e,  

na outra margem, o Cristo-Rei. 
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Aida faz convite à Família alargada. Os Primos, o Filho Pedro, a esposa 
e o bebé Santiago, bem como a Prima São e o marido. Procurámos oferecer 
um serviço mais requintado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Concretiza-se o passeio a Évora e, do nada, 

uma tuna académica oferece um belo espectáculo 
a quem passa… Mas, Aida não estava bem de 
saúde. Um estranho desequilíbrio fazia-a tombar 
para um lado. Sentia-se mais segura amparada dos 
dois lados e eu, muito fortalecida pela presença 
dos Primos! Mesmo assim, ainda visitámos a 
Capela dos Ossos e a belíssima Igreja de S. 
Francisco e regressámos, mas… prometemos 
voltar! 

 
 

Desta vez é que foi!!! Évora megalítica dominava a zona pela 
imponência dos seus menhires, atapetados por essências campestres de 
uma natureza bela e espontânea. Encantada com as alcachofras, com a 
rusticidade das plantas próprias para chás que o Primo lhe procurava, com 
o silêncio do espaço onde as avezinhas volteavam em diáfanos circuitos, ei- 
-la no coração da natureza, aparentemente árida, mas bela, onde as suas 
canções faziam todo o sentido! Afirmo, sem quaisquer registos hiperbólicos, 
a sua alma transfigurava-se neste respeito imenso por aquela vastidão onde 
o eco não fazia ricochete e onde escutava com fascínio os grilos, as cigarras, 
os ralos… “gri-gri; gri-gri; gri-gri”! 

03.06.2012 

24.03.2012 

11.03.2012 

Três fotos: os Pais do bebé; Aida e 
eu à mesa; Aida, com Santiago ao 
colo, 4 meses completados no dia 
5. Chegado o soninho, Aida tocava 

música de embalar… sem foto. 

Na foto, Aida já sorridente, 
entre mim e o Primo. 
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Vai a Calvete pela última vez, mas segue para a Amieira, 
expressamente para visitar a Prima Anita; na foto, um prazer trocado por 
sorrisos, diluídos nas memórias do tempo que passa…!  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estivemos em Alvor, nestes 
cinco dias, a convite dos Primos 
que tinham alugado um 
apartamento. Praia tranquila, 
cheia de rochedos e grutas por 
onde passeámos. À entrada do 
passadiço da praia, havia uma 
exposição de veados em 
maquette, tamanho original, onde 
Aida se deliciava a conhecer as particularidades destes animais. 

 

Aida era a mais nova destas duas 
Irmãs, Maria e Anita, mas foi a primeira a 
partir. Hoje, porém, já se encontraram as 
três nos espaços infinitos, com tantos 
outros Coelhos que foram saindo de suas 
tocas e que, à vez, ganharam asas, 
acolhendo no abraço subtil do espírito, 
quem batia à porta… Vivem agora a 
plenitude de uma energia renovada! 

Duas fotos: Aida, com duas alcachofras 
na mão, ao lado do Primo. 

As “alcachofras” da sua Marcha!!  
Na outra, Aida com um ramo na mão, 
 e Dalila, mãos abertas num menhir. 

De 10 a 15. 09. 2013 

10.06.2012 

Três fotos: na praia, nós as três; em 2 imagens, Aida a ver as galhadas dos bichos. 
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Em face desta panorâmica que não se esgotou, insiro ainda três 
testemunhos dos familiares, já em quarta geração: 

“Querida Aidinha, saudades são saudades e ainda bem que as há, é muito 
bom sinal!  

Para mim, a Aidinha resume-se a um extraordinário ser, de exemplo em 
tudo! No principal: olhos que não vêem, mas que tudo viam e sentiam...! 

Saudades...” 
Isabel Jordão 

“Tudo o que possa dizer, será sempre, sempre ínfimo, em relação a esta 
MULHER que considero um ser superior! 

Destaco a sua inteligência, Sensibilidade, simpatia e a tão grande 
capacidade de ultrapassar as adversidades, que tão cedo a vida lhe trouxe. 

É um grande privilégio fazer parte da minha família.  
Obrigada, prima Aidita!” 

Maria Coelho Jordão 

“Aidita, uma mulher que alcançou os seus sonhos não deixando que a sua 
deficiência a incapacitasse de realizar os seus desejos/sonhos e de se tornar uma 
mulher realizada dentro da sua área musical. 

Para mim foi um prazer ter algum convívio com ela, embora isto tenha 
acontecido já um pouco tarde, mas não deixei de apreciar o seu valor.” 

(São) Maria Conceição Gaspar 
 

Chegadas a este ponto da narrativa, querida Aida, já muito foi dito 
sobre os caminhos que ambas percorremos: do intercâmbio de relações na 
comunicabilidade do quotidiano; daquela dualidade do humano e do divino 
que coexiste em cada ser e que, por isso, nos fez viver também momentos 
intensos de conflito interior; do estímulo mútuo para que nenhuma de nós 
enterrasse os seus talentos, antes os partilhasse, repartisse, multiplicasse… 
tudo isto e muito mais, sem talvez nos darmos conta, foi purgando e 
desfazendo nós, dores, atritos e aquela densidade que muitas vezes nos 
sufocava; foi burilando o nosso espírito pelos trilhos da existência, mercê de 
um trabalho contínuo que transmutava lentamente a nossa natureza 
humana em essência mística; foi-nos ensinando esta alquimia do dar e do 
receber em que a gratidão, nem sempre expressa por palavras, estava 
implícita em nossas almas, como energia de cura. 

 
“O essencial é invisível aos olhos”, que se repita até à exaustão.  
Deixa-me então materializar a minha linha de pensamento, nos  prós 

e contras que introduzo: para quem, estando de fora, assistiu no palco da 
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vida ao nosso percurso, ou até mesmo para o leitor que acede agora a esta 
história, se não tiver captado a subtileza deste escoamento de nós, pode ser 
induzido a construir uma opinião baseada apenas em factos concretos, 
palpáveis, visíveis, escamoteando a realidade. Lanço a questão: a Aida, 
sendo cega, teve um excelente desempenho porque recebeu toda a ajuda 
da Dalila. Verdade!... Mas… se não tivesse sabido agarrar…             

Vejamos agora o reverso da medalha. Eu mesma, continuando no 
meu papel de advogado do diabo, recorrendo ao princípio do contraditório: 

Que vida de sacrifício! Que recebeu a Dalila por parte da Aida?! Não 
precisava dela para progredir! A Aida tornou-se um peso na sua vida!! 
Absolutamente falso! Sou eu própria que contesto e que confirmo o inverso.  

Curioso, continuo com as minhas objecções!! A ninguém ocorre 
espontaneamente esta vertente, a subtileza da dimensão circular que vibra 
nas entrelinhas dos acontecimentos?! É preciso activar a percepção e 
compreender que nem sempre aquele que visivelmente é mais frágil tem de 
estar condenado a uma existência subalterna. 

Eu, enquanto ser, cresci interiormente na minha viagem terrena, 
afirmo com orgulho e alguma imodéstia que fugi à vulgaridade, quantifico o 
salto qualitativo que me tem tornado peregrina do infinito e valorizo o 
conhecimento como caminho de ascensão.  

Estou grata, infinitamente grata por esta partilha! 
É óbvio que, ainda que eu me tivesse desmultiplicado em sucessivas 

“ajudas”, se não fosse o seu impulso criativo, a perseverança e o zelo, por 
um lado; a sua voz dissonante, enérgica e ousada, sempre que necessário, 
se não tivesse em si todo aquele  potencial que dinamiza o querer… nunca 
teria saído da cepa torta, nunca teria chegado a magnetizar as atenções! 

Após semelhante “Abertura”, parece-te que podemos passar ao 
registo de alguns “Actos”, traduzidos nas Rimas que me dedicaste?! Muitas 
não ficaram escritas; eram concebidas em qualquer momento e, logo um 
obstáculo se interpunha, quando eu queria que mas ditasses; afinal, a tónica 
era sempre a mesma, dar-me Parabéns. Lamento não as ter, mas o que 
lamento sobretudo é a falta daquela pequena canção que 
fizeste quando eu te ofereci o primeiro órgão e, tu a mim, 
a primeira máquina fotográfica Olympus, em ano do teu 
estágio…  Lembras-te?! “Luz e Som”, assim se chamava. 
Recordo que era muito linda, com ritmo alegre, 
saltitante mesmo. Vá lá, envia-ma num sopro… para 
ainda a incluir na Biografia. Fico à espera!... 
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Eu fico e vou contigo: 
Silenciosa, invisível. 
Darás por mim? É possível: 
Ouve então o que eu não digo: 
Atenção, calma, prudência:  
Virtudes que tens, ciência. 

 
 

  
 
 

 
   
   
   

                                                                                        
Eu quero, eu quero 
Eu quero para ti cantar 
Eu quero, eu quero 
Que vivas, feliz, sorrindo! 
         sejas 
Eu quero, eu quero 
Eu quero a vida alegrar 
Que cantes também comigo 
Que faças meu sonho lindo! 
Construas um sonho lindo! 

Uma sextilha que Aida me entrega,  
a aconselhar-me condução segura,  
indo eu de viagem para Arganil com  
a minha Mãe. Desta vez, ela ficou.  
 

29.07.79  29.07.86  

Em
 F

a
m

íli
a

 –
 P

a
ra

b
én

s 
à

 D
a

lil
a

 

Colónia de Férias da Trafaria  Quanta LUZ, quanto BEM: 
Boa sorte, longa vida 
Para ti, p’ra nós também! 
Parabéns à Dalila 

Parabéns p’la sua festa 
Parabéns pelos quarenta 
Parabéns por ser modesta! 
Parabéns à Dalila 

Todo o BEM te desejamos: 
Aos quarenta é festa rija! 
Muitos mais.  
Nós te abraçamos. 

Parabéns! Muita alegria!  
Este grupo p’ra ti ri, 
P’ra ti canta, por ti bebe 
Ri connosco, alegre, ri! 

Parabéns meus de criança 
De mim queiras um beijinho! 
Eu ofereço a flor da esperança 
E o grupo te dá carinho! 

12.05.1994 

21.08.1986 

29.07.1991 

Duas fotos: eu agradeço os versos e Aida, 
num riso aberto, vem dar-me um abraço. 
Poucos dias depois, no aniversário dela, 
estamos prestes a comer uma fatia de bolo. 

Parabéns com muito Amor 
Te dou eu, quero-te bem. 
Teu coração é uma flor, 
Fá-lo sorrir-me também. 
 Foto da Aida no seu aniversário desse 
ano. Está muito triste. Nas mãos um 

conjunto de CDs que lhe ofereci. 

 

Luz e Paz, Pão, Alegria, 
Simbolizam neste dia 
A Oliva, a Espiga, a Papoila. 
Dou-te um ramo, A TI, Moçoila, 
(Leve, Elegante, é teu Plano), 
Guarda-o Bem, guarda-o um ano. 

Ano farto seja e Deus 
Guie os passos meus e teus, 
Nos ajude a semear… 
Frutos novos colheremos,  
E outro ramo nos daremos. 
Graças mil possamos dar! 

N
o
s 

Duas lindas sextilhas em 
quinta-feira da espiga. 

12.05.1994 

Não sei o ano 
exacto desta 

canção, em duas 
quadras, que Aida 

me dedicou nos 
anos noventa. 

Quando repete, 
altera o último 
verso de cada 

quadra. 

https://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiNvOam-rDdAhUNHxoKHRkeDqAQjRx6BAgBEAU&url=https://pt.depositphotos.com/128349520/stock-illustration-line-icon-usb-flash-drive.html&psig=AOvVaw0Yfkpl2ZJJ0ckH0y1r1rnJ&ust=1536686641976202
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Beijinhos, muita amizade 
Tenho sempre para ti. 
Sorri à vida, sorri 
A ti própria, com vontade! 

Todas as graças de Deus 
Tenhas, e quem te quer bem! 
Muita luz, amor também 
E sempre PARABÉNS meus. 
 
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Um abraço de AMIZADE 
Muitos beijinhos de Amor 
Cada um deles é uma flor 
Das mais lindas, sem vaidade.  

 

Pretendo agora sintetizar esta tournée à volta dos aniversários e dos 
períodos de férias. Com a Olívia, escolhíamos todos os anos um itinerário 
diferente: Ericeira, Arrábida, Sesimbra, Cascais, Trafaria, localidade esta que, 
aliás, já ficou referenciada em 2011. Olívia funcionava como repórter 
fotográfico. A ela lhe devemos uma boa parte das fotos integradas nesta 
Biografia. 

Quanto à “menina Aida”, objecto de tão volumosa obra, diga-se que 
gostava muito de passear, mas à medida que envelhecia, todos os seus 
medos vinham à tona. Ouvia atentamente as notícias, a descrição sumária 
de tantos acidentes, por isso não estava tranquila e impunha quantas vezes 
o comboio ou a camioneta para percursos maiores, o que, habitualmente, 
gerava colisão entre duas leoas! “A estrada é uma autêntica carnificina”, 
dizia. Se, ao menos fosse mais alguém connosco…!  

29.07.2004 

Parabéns, muita saúde, 
Muita paz, muita alegria!  
Tenhas sempre juventude 
E a minha companhia! 

Minha menina bonita 
Parabéns com amizade 
Tenhas tudo o que é de bom 
E de mim o que te agrade. 

Juntas passámos o dia 
Graças a Deus muito bem 
As três fizemos a festa 
Houve foguetes também! 

Rimos, comemos, bebemos 
Passámos tão bem o dia 
Que o futuro te sorria 
E a nós que te queremos! 

29.07.2014 

Estas quatro quadras referem uma terceira 
pessoa, a amiga Olívia que, desde sempre, tem 

procurado estar presente nos nossos aniversários, 
como nós no dela. Em casa, Aida presenteou-nos 
com um desfile de sonoridades e ritmos no órgão, 
tocando “Os Parabéns” e outras canções à lista, 
mas os vídeos ficaram desfocados. Demos uma 
passeata de carro após um almoço num restau-
rante da zona, onde fizemos história através de 
fotos. Anexa-se uma simpática foto de ambas. 

 

29.07.2008 
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Por isso, saboreou até ao limite os passeios que a Olívia nos 
proporcionou na década de oitenta pelas Beiras e agora, nestes anos que 
foram os últimos, as digressões com o Primo. 

Mas não posso deixar de referir esta singularidade da sua pessoa. 
Esbracejava emocionalmente para evitar o carro; face ao inevitável… e, já 
rendida, lá ia por fim. Seguia de tal modo atenta nos primeiros 100Km, que 
se eu carregava no acelerador, de imediato reclamava; porém, a pouco e 
pouco, docemente tocada pelo abençoado Hypnos,  entrava no rio do 
esquecimento governado por Lete, na limpidez daquelas águas que a 
deixavam deslizar, quiçá no mesmo andamento do carro… e eu, o seu 
Morfeu, zelava para que nada perturbasse aquele remanso… Quando 
despertava, dizia-lhe: 

– Afinal, parece que confias na minha condução, até adormeces…! 
– Ai, desculpa, desculpa, queria acompanhar-te… mas foi superior às 

minhas forças! Não dormi nada esta noite com a apreensão da viagem!! 
Todos os anos, em Junho, Julho ou Setembro, desde 2009 a 2015 (à 

excepção de 2010), aceitávamos o maravilhoso convite da nossa amiga 
Manuela. Lá íamos para o Algarve, na localidade de Altura, desfrutar da sua 
moradia de férias. Recusámos, claro, 2016 em face já da debilidade da Aida.  

Sem férias há tanto tempo pela doença da minha Mãe, mesmo assim 
preferimos ficar por casa em 2007, para saborearmos e conhecermos 
melhor o ciclo de Verão na nossa nova zona; em 2008 estivemos nas Termas 
de Sangemil e… recordo como foi difícil convencê-la a ir de carro.  

No Algarve, reservávamos sempre um tempo para estar em Faro com 
a amiga Maria Gil. Lá, íamos as três à Praia de Faro ou Quarteira e, perto da 
sua residência, Aida fazia questão de darmos pequenos passeios diários para 
que a amiga sentisse o sopro da sua passagem. E sentia-o, de tal modo que 
ainda hoje não se adaptou à sua ausência! 

Nesse período dávamos muitos passeios: Vila Real de Santo António, 
Ayamonte, fazíamos a travessia do Guadiana de barco, também viajámos 
pela Ria Formosa, visitámos um casal amigo em Silves, andámos por Tavira, 
Olhão e Faro, ocasionalmente Albufeira ou Portimão. Enfim… sentíamos que 
estávamos de férias e, coração ao largo, ali, nas proximidades, percorríamos 
todas aquelas praias pela sua natural curiosidade… Era Aida que gostava de 
situar-se no mapa e que suscitava o reconhecimento de outros locais pelo 
simples prazer de conhecer. Exprimia depois em verso à amiga Manuela, 
como já foi dado conhecimento, a gratidão que lhe ia na alma por aquele 
impacto da mudança, por nós e também pela Olívia, que várias vezes lá foi 
ter connosco. 
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Nesta página e na seguinte, sou repórter de imagem deste ciclo de aniversários 
e férias: visualizam-se sete fotos em 29.07.2012 num passeio a Cascais, na companhia 
da Olívia: sob o toldo do restaurante; no gradeamento-miradouro face à baía de 
Cascais; sentadas nos bancos de pedra; caminhando, braço dado, pelo núcleo histórico 
de Cascais por entre o vaivém das pessoas; Aida analisando o pelourinho no cimo de uns 
degraus e, ainda nesse ano, a caminho do Inverno, Aida e Dalila à porta de casa no 
interior do jardim. 

Na pág. seguinte, um painel de dezassete fotos, tendo duas como fundo: o 
extenso areal da praia de Altura, com a passadeira em destaque, onde Aida apoiada em 
mim, sacode a areia dos pés; dispersas sobre esta imagem, outras oito, três das quais 
sentadas em mesa de restaurante na Arrábida, em Altura, na Ericeira – nesta, vê-se 
mesmo a cataplana sobre a mesa. Noutra, sentadas num Centro Comercial com a amiga 
Maria Gil e, em casa desta, Aida também sentada, à espera para sairmos. Ainda em 
franca risada, vê-se Aida com interlocutor não focado; Aida e Dalila saindo de casa em 
Altura, com as toalhas de praia; Aida a brincar com um menino de 2 anos, o Guilherme, 
meu primito em terceiro grau, por via alentejana.  

O outro fundo é representado pelo passeio na marginal de Vila Real, frente à 
marina onde, apoiadas no gradeamento branco, eu descrevo a paisagem que a vista 
alcança. Já sobrepostas: outra em idêntico contexto; duas de barco, fazendo a travessia 
do Guadiana e visitando a Ria Formosa, vendo-se mesmo o barco onde se efectua o 
passeio; Aida conversando com a Olívia em Altura, na urbanização e, no Portinho da 
Arrábida, Janeiro de 2014, Aida e Dalila. 
 



 
 

382 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

383 
 

Antes mesmo de iniciar a recta final apraz-me dar mais algumas 
pinceladas sobre o retrato psicológico de Aida Coelho, aquelas que melhor 
definiram a sua vida. 

Nos meandros do dia-a-dia familiar interiorizava demasiadas 
situações de sofrimento o que, por vezes, a tornava um pouco sombria por 
não conseguir desprender-se do passado, que vivenciava com dor, nem da 
inquietação pelo futuro, em termos de afectos, de saúde e de 
sustentabilidade. Sofria até às lágrimas com as situações degradantes da 
dignidade humana que ouvia contar ou que os noticiários veiculavam. 

Dava-lhe os meus conselhos, consciente de que a melhor forma seria 
aprender a sossegar e a aquietar a mente para desvalorizar essas nuvens de 
pensamento negativo que, pouco a pouco, lhe deixariam reencontrar o 
equilíbrio emocional. Umas vezes acolhia as minhas palavras; outras, 
achava-me aquela criança que, na sua ingenuidade, vê tudo rosa à sua volta! 

Porém, quando Aida vivia o presente, com pés bem assentes na terra, 
aliás uma constante em toda a sua actividade profissional, libertava-se do 
peso acumulado e, detentora de um espírito alegre e dinâmico, transcendia- 
-se a si própria e tinha o condão de arrastar todos à sua volta. Um encanto! 
O mesmo se pôde ler nos testemunhos relativos ao seu tempo de formação, 
na Escola Castilho. 

Desde que a conheci e, no cômputo geral deste binómio, contabilizo 
muitas e longas horas de uma alegria esfuziante, sempre que preparava os 
seus alunos para actuações e recolhia no seu coração o fruto desse trabalho; 
também recordo como se transfigurava em estúdio, executando as suas 
canções com os auscultadores, enquanto gravava para En Marche e para o 
Ensino Precoce do Francês; guardo ainda uma outra imagem, muito distante 
no tempo, em meados da década de setenta, quando quis aprender Bateria 
na Escola Matono. Às vezes ia ter com ela ao fim da aula e eu nem acreditava 
no que via – uma Aida absolutamente fulgurante! 

Outra vertente da sua personalidade ligava-se ao conhecimento:  
O seu espírito sedento de saber sofria com a impossibilidade de 

consultar livros, manuais, artigos, o que fosse… e eu minimizava essa 
angústia, dispondo-me a fazer as consultas que ela precisasse. Passado 
algum tempo, já tínhamos sobre a mesa uma pilha de livros. Uma consulta 
remetia-nos para outra e mais outra e mais e mais… e etc…  

Fazia frequentemente listas de palavras para eu lhas consultar no 
dicionário. Escrevia tudo em Braille com uma impensável velocidade para 
não me prender tanto tempo e depois organizava os apontamentos, 
passando tudo a limpo. 
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Afirmava muitas vezes, com seriedade na voz, que nem deveria 
assumir-se como professora, por se sentir tão ignorante. Aliás, uma fórmula 
há muito expressa por Isaac Newton, “O que sabemos é uma gota de água: 
o que ignoramos é o oceano.”!  

Austera no seu modo de ser, privava-se, sem razão, daqueles mimos 
que alimentam o calor da esperança no quotidiano. Na saúde, porém, não 
poupava… tendo enveredado pelas medicinas alternativas, numa fuga total 
à medicina convencional. Regia-se pela Homeopatia e confiava cegamente 
na Doutora Alda Pereira da Silva, sua médica desde os 51 anos de idade. 

O rigor que lhe perpassava na alma era reflexo do descalabro 
económico, tanto na linha paterna como materna, que vivenciou desde 
criança.  Porém, era franca nas ofertas e na sua disponibilidade e abertura 
para com os demais, ainda que comedida. 

Fazer compras, sobretudo no pronto-a-vestir, era uma excelente 
terapia para a sua alma. Não era única. Facto comprovado como apanágio 
de qualquer mulher… Gostava de conhecer diversos modelos, escolhia 
criteriosamente o que queria, pedia-me opinião e tudo analisava ao 
pormenor… dentro da cor, a condizer com outras peças. 

Aliás, o predomínio da cor que ressalta neste livro é uma outra 
homenagem à sua pessoa, pela multiplicidade de documentos que usava, 
sempre com cores apelativas a condicionarem favoravelmente a aprendi-
zagem ou a darem destaque a qualquer actividade, informação e/ou convite.  

Dizia Joaquim Guerrinha em 1938, no Notícias d’Évora que “O tacto 
bem cultivado, dá-nos até certo ponto, a sensação de ver, mas o tacto 
embotado, dá ao cego uma vida monótona, dependente de todos e triste.”  

Curiosamente, tenho tido sempre presente esta citação de meu Pai, 
integrada na Série a “Psicologia Experiencial do Cego” que logo relacionei 
com o evento que teve lugar no início de 2019, a 4 de Janeiro, promovido 
pela Associação Nacional para a Inclusão dos Cidadãos com Deficiência 
Visual em parceria com a Biblioteca Pública Municipal de Vila Nova de Gaia, 
cuja acção comemorativa se intitulava “Mãos que veem mãos que leem”. 

Assim eram as mãos de Aida Bruno Coelho, na sua plena acepção: 
Mãos que vêem mãos que lêem! 

Enfim, depois deste outro esboço, retomemos a vida em Azeitão, 
sem exigências cronológicas. Para já, e através de momentos únicos 
captados ao sabor do instante, painel de dez fotos, na página seguinte, onde 
se incluem 2 selfies: eu e Aida; nós ambas com Olívia e um ramo de 13 rosas 
brancas pelo seu 76º aniversário, número resultante da soma dos 2 dígitos. 
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Aida, ao centro, 14.08.2015. Muito comovida, tem na mão o prato com o último bolo de aniversário 
que lhe ofereci, onde se lê “A Vida é P’ra Amar!”, mensagem extraída da sua Canção “Salvemos a 
Natureza”. À volta, 4 imagens de 2016, Aida a tocar docemente as flores: estrelícias ou ave do 
paraíso, limpa-garrafas e camélias. Em Abril desse ano, vendo como estavam belas as orquídeas, 
quis levar uma pernada para oferecer no Altar de Nossa Senhora. As duas imagens finais, 
28.10.2015 foram extraídas do livro “A Grande Visita da Imagem Peregrina à Diocese de Setúbal” 
em que nós fomos captadas. 

 

25.11.2015 

20.12.2015 
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Desde 2014 que frequentávamos um Ginásio aqui na zona e, após 
uma aula de Ginástica, travámos conhecimento com outro utilizador que 
também estava ligado ao ensino, na qualidade de Prof. de Educação Física.  

Naturais afinidades geraram uma corrente de simpatia e acabámos 
ambas por ser convidadas para leccionar na Universidade Sénior de Azeitão, 
USAz, da qual era presidente a esposa do referido professor. 

Foi deste modo que, em Janeiro de 2015, já no Outono da vida, Aida 
Coelho se estreou a leccionar Educação Musical na citada Universidade, 
onde redescobriu o mesmo empenhamento de outrora e pôs a render os 
seus talentos junto de outros alunos, já não crianças, por quem se sentiu 
amada e acarinhada. Manteve essa actividade, com renovada mestria, numa 
hora e meia semanal, até ao final do ano lectivo de 2016, tendo concebido 
especificamente para estes alunos cinco canções. 

As aulas tinham lugar no Auditório do Hospital Nossa Senhora da 
Arrábida, espaço facultado à Universidade Sénior. 

Vi-lhe igual empenhamento, no antes e no agora. Tudo organizava, 
desde dossiers e fichas, com o mesmo rigor de sempre e estimulava os 
alunos para que eles próprios se orgulhassem com os seus progressos. 
Transmitia os conhecimentos sistematizados, dirigidos a gentes com outra 
maturidade, ensinando áreas de Ópera e especificando passagens da 
História da Música, como o “Hino de São João Baptista” e outros conteúdos. 
Dividia-se entre o Solfejo, o Teclado, a Flauta e… obteve resultados. 

Gerou à sua volta uma onda de amizade. 
Eu era sua aluna; ela, minha aluna no Francês, ajudando os colegas a 

cantarem canções e lengalengas que veiculavam aprendizagens. 
Num pulo, a Primavera chegava e o seu amor pela natureza, tal como 

dantes, tornou-se fonte de vida. Propôs plantar-se uma árvore para assinalar 
o dia. Ensinou a Canção “À Natureza” (Pág.92) onde fez pequeníssimas 
adaptações ao original: (Nós as Crianças queremos/Como as Crianças 
queremos); exemplificou, com a destreza de há trinta anos, os batimentos 
rítmicos alternados pés/mãos e, no espaço ajardinado do Hospital, uma 
amendoeira nascia, ao som das vozes e de batimentos instrumentais, bem 
regada pela Irmã Chuva que caía docemente e que se lhe oferecia de 
presente, como a mais pura forma de adubo! Abençoada natureza que se 
rege por leis divinas! 

Vêem-se quatro fotos com o grupo no local: na primeira, abre-se o 
buraco na terra; na segunda, retira-se a amendoeira do vaso e despeja-se 
um saco de terra; na terceira, Aida em destaque com as maracas, frente à 
árvore já plantada; na quarta, todo o grupo canta e bate a percussão. 
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Numa quinta 
foto o grupo, 
exibindo os 
instrumentos, 
na entrada da 
Porto Salus, 
zona das 
Residências 
assistidas do 
Hospital da 
Arrábida, em 
cujo Auditório 
decorriam as 
aulas. 
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Pela mesma altura e, com objectivos meramente didácticos, fez a 
bela canção “Pauta Musical”, muito bem acolhida, com refrão cantado em 
notas, num ritmo aliciante, mas difícil de executar. Escrita no Programa 
Finale. Encontrei gravação, um treino, em condições idênticas às anteriores, 
mas marcadas por uma voz bem mais grave, pela idade. Ao criar esta canção, 
nasceu outra, uma quadra que não ensinou, mas que eu faculto em áudio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
M M 

 

Fotografei-a várias vezes, a última 
hoje, 07.03.2019, no advento de 
outra primavera, quatro anos 

passados, já salpicada de flores a 
despontar. Acabei   por voltar lá a 
19.03 para ilustrar a contracapa 
desta Biografia. Enquanto existir 
e florescer, será o símbolo vivo 
de uma energia que se propaga 

pelos éteres!…   
               Obrigada, Aida! 
 

07.03.2019 

Amendoeira plantada na sequência 
de uma aula a 24.03.2015 

Na PAUTA se escreve a Escala 
E obras muito importantes. 
Devagar se vai ao longe… 
E eu já sei mais do que antes! 

Março 2015 

https://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiNvOam-rDdAhUNHxoKHRkeDqAQjRx6BAgBEAU&url=https://pt.depositphotos.com/128349520/stock-illustration-line-icon-usb-flash-drive.html&psig=AOvVaw0Yfkpl2ZJJ0ckH0y1r1rnJ&ust=1536686641976202
https://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiNvOam-rDdAhUNHxoKHRkeDqAQjRx6BAgBEAU&url=https://pt.depositphotos.com/128349520/stock-illustration-line-icon-usb-flash-drive.html&psig=AOvVaw0Yfkpl2ZJJ0ckH0y1r1rnJ&ust=1536686641976202
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     Chegou a hora do adeus, 
     Irmãos, vamos partir,  
     É tempo de ter férias, 
     Irmãos, vamo-nos despedir. 

     Partimos com a esp´rança,  
     Irmãos, de em breve regressar.  
     Com fé e confiança,  
     Irmãos, partimos a cantar. 

 

 

 
 
 

 

Sabendo que nesta festa de final de Ano se vendiam Manjericos, 
Aida, com a sua habitual espontaneidade, fez várias quadras ao seu jeito 
maroto, humorístico, zombeteiro, gracioso, brejeiro até… adequado a este 
nível etário. Afinal, nem todas foram aproveitadas, porque grande parte dos 
manjericos comprados já as trazia. Registo algumas. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

CANÇÃO DO ADEUS, tradicional escocesa, trabalhada na sua última aula, mas que Aida 
Coelho adaptou ao contexto da USAz para o almoço do fim do ano lectivo. O texto está 
escrito sobre uma foto exultante. Alegria geral expressa nos rostos, nas risadas e nas 

mãos que aplaudem… da Profª e dos alunos. 

Crianças, jovens fomos... 
E na Escola nós andámos. 
Depois foi outra a vida: 
P’lo “Pão-Nosso” nós lutámos. 

E agora, mais folgados, 
Queremos mais saber: 
Cultura… mais cultura… 
Viva a USAZ que a faz crescer! 

Eu serei o teu amor, 
E tu és a minha amada 
A nossa “união de facto” 
É, por certo, abençoada… 

Esperei por ti até agora, 
Quero ter os teus carinhos… 
Leva-me, que cheiro bem… 
Dá-me, a quem deres beijinhos!... 

 

Já lá vão os velhos tempos 
Em que eu morria de amores! 
Agora tento sorrir,  
Mas já são muitas as dores! 

Meu amorzinho querido, 
Meu manjerico encantado, 
Vamos esta noite ao baile… 
Tenho um segredo guardado! 

O meu namorado é fresco 
Tal e qual um manjerico. 
Cada vez o amo mais 
Desde aquele bailarico!... 

Terás um amigo 
Enquanto eu durar. 
P’ra durar mais tempo 
Tens que me regar. 

Dá-me luz e água fresca, 
Carinhos com a tua mão, 
Verás que te dou perfume, 
Se me deres teu coração! 

Ó meu rico Santo António, 
Que bela sardinha assada 
Vou saborear com gosto, 
Abraçado à minha amada! 

Por entre as quadras, três fotos:  
uma, na mesa de almoço;  

duas na recepção do diploma como 
Profª da USAz. 

07.06.2015 
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No ano lectivo seguinte, 2015-2016, repescando memórias passadas, 
aí estamos, logo na primeira aula, com a celebração do Dia Mundial da 
Música. Aproveitou o antigo Refrão (Pág.164) e fez nascer quatro quadras, 
com melodia diferente, que encerravam conceitos específicos da disciplina 
para além de incentivos ao canto, à dança, ao amor pela música… 
modeladores do carácter. Não há música escrita e a gravação não passa de 
um apontamento de péssima qualidade que, de qualquer modo anexo, 
apenas para se ter a percepção da melodia. 
 

 

Hoje é o Dia Mundial da Música,   Bis 

               Cantemos, alegres, cantemos! 

Cantemos, cantemos, 
O dia alegremos 
Com música e graça,  
Cantemos, cantemos! 

O ritmo, o compasso 
E os tempos também,  
São belos segredos 
Que a música tem. 

Refrão 

     Quem canta, quem toca, 
     Quem escuta, quem dança… 
     Tem no coração 
     A Música, a Esp’rança! 

     Quem cultiva a Música, 
     No seu dia-a-dia, 
     É doce na alma 
     E são na alegria! 

      Refrão

Para o Dia Mundial da Música   – Música e Letra – Aida Coelho – 1.10.2015 
 

Refrão 

Se eu ainda me casasse, 
Talvez não fizesse asneira. 
Santo António, vê lá bem, 
Dá-me um velho com carteira!… 

O meu Manjerico gosta 
De Sol e de ser regado! 
E eu gosto tanto de ti 
Porque és o meu namorado! 

Meu Manjerico, meu bem, 
Sabes se ele gosta de mim? 
Gosto dele, mas ele não tem 
Nada, nada… nem pilim! 

Vou dar-te água e luz do dia, 
Tu serás meu novo amor… 
Do outro já estou cansada! 
Entende-me, por favor… 

Apaixonei-me por ela 
Mas já estou arrependido… 
Este manjerico chega  
P’ra me sentir entretido! 

Outro dia num sarau 
Conheci uma cachopa 
Que me falou em casar… 
E eu disse: “depois da tropa”. 

Não sei o que tenho agora, 
Que todas riem p’ra mim… 
Será que estou mais pinocas?! 
Nunca me olharam assim… 

Também faz parte da vida, 
Saber rir, saber brincar… 
Por isso a Universidade 
Tem que esta aula criar! 

Parece que eu gosto 
Da farra, é verdade! 
P’ró ano, voltamos. 
Até lá… saudade! 

Eu não duro muito tempo, 
Mas o tempo que durar, 
Cuida de mim, não te esqueças, 
Não deixes de me regar. 

https://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiNvOam-rDdAhUNHxoKHRkeDqAQjRx6BAgBEAU&url=https://pt.depositphotos.com/128349520/stock-illustration-line-icon-usb-flash-drive.html&psig=AOvVaw0Yfkpl2ZJJ0ckH0y1r1rnJ&ust=1536686641976202
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E, num ápice, Natal à porta! Trabalhou várias canções tradicionais em 

diferentes línguas; outras também, aqui registadas de sua autoria e adaptou 

“Natal de Jesus”, (Pág.96): (Nós, os meninos sorrindo, / Todos unidos, 

sorrindo); mas fez nascer ainda uma nova quadra, adaptada ao nível etário 

e ao grupo: “Brinquedos para os netinhos/ E p’ra nós melhor saúde,  

 São votos, votos da USAZ / Que devolve, que devolve a juventude!” 

Aceda-se agora a uma informação, via e-mail, proveniente da Presi-
dente da Universidade e dirigida a todos os associados:  

 

“Caros amigos    

Amanhã é Dia de Reis.  
Por sugestão da professora Aida, de Educação Musical, convidamos todos 

os alunos e professores da USAz para cantar as Janeiras. 
Se quiser participar, vamos encontrar-nos na sede, por volta das 15 horas 

para um pequeno ensaio da música "Natal dos Simples" de Zeca Afonso, com letra 
de Aida Coelho. 

Em seguida iremos cantar na Rua Miguel Bombarda, de onde seguiremos 
para a Junta de Freguesia em Vendas ou outro local (o factor climatérico vai 
influenciar as nossas escolhas). 

São necessárias samarras para os homens, xaile para as senhoras, 
chapéus e sacos.  Quem tocar instrumentos musicais pode trazer. 

Apesar de estarmos nesta acção de forma espontânea, acho que nos 
vamos divertir. Apareçam! Saudações” 

Ana Machete   

E assim se fez:  “As Janeiras” ou “Os Reis” cantados de porta em 
porta, ou melhor, de loja em loja, com o grupo devidamente trajado e 
evidenciando instrumentos de percussão. Terminámos a exibição em Coina, 
no belo espaço das Tortas de Azeitão. 

Seguem-se quatro fotos do evento e a letra, em doze quadras: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

05-01-2016 21:26:26 Assunto: Convite para o Dia de Reis 
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1.  Vimos cantar as Janeiras, 
      Não se perca a tradição: 
      Património Cultural, também…      Bis 
      Também as Janeiras são! 

 2.  Rapazes e raparigas 
      Fomos e somos ainda, 
Temos fôlego e temos graça, temos…   
      Fora o resto… a vida é linda! 

 3.  Vimos brincar às Janeiras, 
      Cantando de porta em porta. 
Queremos qualquer coisinha, ai, não…    
      Pelo menos lá da horta! 

 4.  Não tem horta, nem porquinho, 
       Nem sequer uma moeda?!... 
Dava jeito um chouricinho, dava…     
       Não nos diga “arreda, arreda”! 

  5.  Figuinhos, amêndoas, nozes, 
       Também gostamos… quer dar?!… 
Se nos chamam lambareiros, vamos… 
       Vamos já desafinar! 

  6.  Se não sabe o que há-de dar, 
       Deixamos a sugestão: 
Dê-nos tortas e queijinhos, dê-nos…     
       Cá das bandas de Azeitão!   

 

7.  Trouxemos sacos vazios,  
     Cada saco tem de ir cheio…                B 
Ninguém dá nada a ninguém, é certo    I 
     Nem pãozinho de centeio!                  S 

 8.  E se desta vez não tem 
       Nada p’ra dar, fica a esp’rança… 
Saber esperar é virtude, pois…  
       E quem espera, sempre alcança!   

 9.  Gostaram de nos ouvir?!   
       Somos de boas maneiras…  
A intenção foi fazer rir, um pouco… 
       Vindo cantar as Janeiras! 

10.  Fica aqui um bom conselho: 
        Cuidem da vossa Saúde… 
Não se faça ninguém velho, cantem…    
        Que o cantar dá juventude! 

 11. Co’a barriguinha a dar horas 
        Vamos, então, de abalada… 
Inda agora nasce o Ano, nasce…                                      
        Inda é grande a caminhada! 

 12. Viva o ANO, viva a graça  
        Das Janeiras da USAZ! 
Que nos tem por mensageiros, tem…    
        Nesta mensagem de PAZ!        

 

 
  

  
 

MÚSICA – “NATAL DOS SIMPLES” DE ZECA AFONSO 
LETRA – AIDA B. COELHO (01.01.2016) 

JANEIRAS – 2016 Três fotos: 
Na sede da USAz, 

a Profª Aida 
dá indicações 
aos alunos; 

cantando, no 
espaço das Tortas; 
caminhando pela 

rua, de loja em loja, 
início do desfile. 
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O longo ano de 2016 convergia inexoravelmente para o fim.  
Quem analisasse a fundo o empenhamento de Aida Coelho, a sua 

criatividade, o dinamismo e a vibração que imprimia às aulas … não se 
poderia aperceber da imensa fragilidade que a percorria. Lutou até ao fim.  

Deu a última aula a 7 de Junho. Era uma despedida! Falou dela 
própria, da sua vida como deficiente visual, de como foi superando, um após 
outro, os desafios que a acometeram. Na sequência, explicou o Alfabeto 
Braille e ofereceu um exemplar a cada aluno.  

Também cantámos, lemos e tocámos. “Até p’ró ano!” …, dizíamos. 
 
Em desespero e, como último recurso, desde Março desse ano, 

procurava a Medicina Tradicional Chinesa, numa achega à Homeopatia, sem 
que houvesse resultados, enquanto, como emergência, se vinha socorrendo 
já, desde o ano transacto, do Hospital Nossa Senhora da Arrábida, gerada 
que fora uma crescente empatia com a Directora Clínica, Dra Ana Bernardo.  

Recusou biópsia à medula, exame que definiria com exactidão qual a 
terapia que poderia, talvez, reverter o seu estado de anemia perniciosa.  

Numa mão, a vida pela qual lutava e a esperança; na outra, a 
consciência profunda da dura realidade que lhe chegava, uma não solução 
crivada de sofrimento, num processo de leucemia aguda!  

Disse não com veemência aos tratamentos que viriam por acréscimo! 
Confrontada com a solução de “cuidados paliativos” de que 

naturalmente precisaria se não desse o passo anterior, também os adiou, de 
tal modo que a 29 de Junho, à morte, deu entrada de urgência no citado 
Hospital onde recebeu o carinho e a atenção da Drª Ana Bernardo. Entre 
medicação e transfusões viveu pouco mais de um mês. Não queria visitas 
nem sequer que se soubesse o estado em que estava; porém, era difícil calar 
os mais próximos e, até mesmo os alunos da USAz que, há bem pouco se 
despediam dela… até ao próximo ano lectivo! 

Passou em casa, dois fins de semana. O primeiro, expressamente 
para o meu aniversário, que caía numa sexta-feira. Veio de véspera.  

Para o meu almoço, queria ir ao restaurante, mas… convencemo-la, 
Olívia e eu, que seria melhor encomendar. Aceitou, mas também quis ir 
connosco de carro buscá-lo e, como sempre, quis ser ela a oferecê-lo. 

De tarde, sentou-se à sua secretária onde retirou de um arquivador 
o texto por si elaborado em 2012, que queria agora corrigir e alterar, de 
acordo com aquilo que, mentalmente, ajustara durante o internamento. Era 
então um Poema que não me tinha chegado a entregar naquele ano. Seria a 
minha prenda de aniversário. Pediu-me que o escrevesse. 
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Ditava-me, como sempre, com as pontuações que exprimiam o seu 
sentir. Sentei-me ao computador e escrevi. Era comovente! É com esse 
poema vivo, colocado na pág. 401, que encerro a sua vida terrena. 

Aproveitou os telefonemas que alguns sobrinhos me fizeram a 
felicitar e falou demoradamente com eles, sempre para que me amassem, 
me protegessem! Face a este quadro, no Domingo veio a Fili com a Família: 
uma despedida. Estes dias teriam sido muito agradáveis, não fora o imenso 
cansaço para subir e descer as escadas para o seu quarto, o que lhe deve ter 
diminuído mais ainda as defesas.  

Segunda-feira voltou à base, mas… por pouco tempo. Os valores do 
Hemograma, em galope descendente, exigiam novo encaminhamento para 
o Hospital de S. Bernardo para outra transfusão. Deu entrada a 5 de Agosto, 
sexta-feira e saiu nesse mesmo dia. Precisaria também e muito de transfusão 
de Plaquetas, mas os serviços informaram que não havia em stock… 

Sendo fim-de-semana, ficou em casa, mas antes passou no Cartório 
Notarial aqui da zona para assinar uma Procuração que diligenciara por 
telefone e onde me dava plenos poderes em qualquer decisão a ela inerente. 

Tudo prepararei a tempo para que se instalasse no andar de baixo. 
Agradeceu. Entretanto, tal como da primeira vez, ainda apanhou sol no 
jardim e dizia que os passarinhos não adejavam como dantes, estavam como 
ela, sem energia, amolecidos eles, pelo intenso calor que se fazia sentir…  

Também telefonou à amiga Maria Gil. Singela despedida! Esperava 
vir a casa no próximo fim-de-semana para o seu aniversário… 

Indicou a roupa que queria levar vestida. Falou da cremação, “a 
fogueira”, como a solução mais prática para mim; pediu que as flores que 
lhe oferecesse fossem só em meu nome, sem incluir sobrinhos. Só minhas!!  

No Domingo, deitada na cama, já febril, chamou-me para corrigir 
duas pontuações no meu poema. Que capacidade! E que noite difícil!! 

No dia seguinte, 08.08. estava prevista uma consulta de Hematologia 
no Hospital em referência. Foi sim, mas de ambulância, para a Urgência.  

Ardia em febre! Ainda me disse: 
– Não tenhas pressa de chamar a ambulância! Eu sei que já não volto 

mais! Vou morrer no hospital! E assim aconteceu a 10 de Agosto.  
 
Retrocedendo um pouco e, perante a sua decisão de não receber 

visitas, nascera-me a ideia de uma homenagem. Talvez uma intervenção em 
grupo fosse bem acolhida. Os alunos da Sénior, orientados pelo Professor 
que regia o Coro, poderiam cantar-lhe algumas das suas canções. E-mails 
trocados…  e tudo se concretizou, com o aval da Drª Ana Bernardo. 
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Débil, mas profundamente lúcida,  
quando ouviu duas canções suas que não tinha ensinado nas aulas, inquiria: 
 – Como foi possível, eu não ensinei estas?!... Ah! Tu sabias!!! 

Anexo o corpo de um e-mail em que Ana Machete informa todos os 
associados deste evento já realizado:  
 
 
“Caros amigos  

Como sabem o estado de saúde da nossa querida professora é muito 
grave. 

Por sugestão da nossa amiga Dalila, que também forneceu as canções, 
alguns alunos de Canto Coral, de Educação Musical e outros que se 
disponibilizaram, têm ensaiado e hoje à tarde interpretaram para a nossa 
estimada professora Aida Coelho, algumas canções da sua autoria. 

Este grupo de 18 associados da USAz, ensaiados pelo professor António 
Penedo, deslocou-se ao hall de entrada do Hospital da Arrábida onde decorreu a 
actuação do coro. 

As nossas estimadas Aida Coelho e Dalila Guerrinha tiveram a 
amabilidade de telefonar, para agradecer a todos as demonstrações de interesse 
e carinho destes últimos dias, em especial a actuação do coro dirigido pelo prof. 
António Penedo.  

‘É nos momentos difíceis que se conhecem os amigos’, e apesar de 
estarmos de férias, esta demonstração de disponibilidade, de estima e de 
solidariedade veio comprovar a ligação afectiva que já existe entre nós. 

A todos os que puderam dar o seu contributo para esta homenagem, os 
nossos sinceros agradecimentos.” 

Três fotos: Aida muito sensibilizada com a surpresa, 
num cansaço impregnado de comoção; foto parcial 
do grupo a cantar; no fim, uma foto de todos. 

18-07-2016 

Assunto: Fomos acarinhar a nossa professora e amiga Aida Coelho 
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Ana Machete entregou-me uns versos, em seu nome e do marido, 
ambos seus alunos, para que lhos lesse, acompanhados de um manjerico. 
Os versos, em jeito de gratidão, sintetizam essa relação de trabalho da Profª 
com os alunos:  
 
Professor é um amigo 
Que nos abre um caminho,  
Estamos hoje aqui consigo 
Para lhe dar um miminho. 

A Aida muito nos deu,  
Passo a passo, hora a hora, 
Quem não sabia aprendeu, 
Oh! Que boa professora! 

Ensinou-nos a tocar 
No teclado e na flauta. 
Temos muito que estudar 
P’ra tocar e ler na pauta. 

Esforço e alegria,  
Dedicação e rigor, 
Nas aulas, dia após dia, 
Trabalho rimou co’amor. 

Não vou poder estar presente 
Na hora de irmos cantar, 
Mas escrevi estas quadras 
Muito ao jeito popular. 

São versos simples, sinceros, 
Tive esta inspiração. 
Receba um abracinho 
Do fundo do coração. 

Stº António m’inspirou, 
Foi mesmo um santo à maneira. 
E ainda me ofereceu 
Um manjerico que cheira. 

Cheira bem, é perfumado, 
Como a rosa num jardim. 
Trago aqui o manjerico,  
Não o quero só p’ra mim.

Agradecemos reconhecidos a sua entrega incondicional. 
Um grande beijinho da Ana e do Pedro 

 

Momento para anexar alguns sentidos testemunhos, seja de acordo 
com esta etapa final de sua vida, seja pela notícia-choque do seu falecimento 
ou ainda avaliação da sua personalidade, em jeitos de memorandum: 
começo pela Fili, cujo depoimento eu desdobrara propositadamente em 
duas partes, seguido da divulgação da notícia e de uns tantos  comentários 
via electrónica; ainda o de três médicos que acompanharam o seu percurso 
e a quem Aida Coelho muito estimava. 
                                                                                      

“A Aidinha sempre me ajudou muito, em todos os sentidos, durante quase 
50 anos. Esteve sempre presente, tal como no nascimento dos meus filhos que ela 
tanto adorava. Ela que os ensinara e que esteve também sempre presente para 
eles. Pouca gente sabia que ela não era minha tia de sangue, só a própria família 
e os amigos mais chegados, porque em tudo foi uma super tia, assim como a 
minha Tia/Madrinha Dalila.  

Azeitão, 09-07-2016 



 
 

397 
 

Como eu dizia, em tom de brincadeira aos meus filhos e marido, ‘as 
minhas duas velhinhas’. Infelizmente e porque era uma grande e forte mulher, 
não quis que soubéssemos da sua doença, mais uma vez a proteger quem amava. 

Quando eu soube do estado em que estava, ‘fugiu-me o chão’. Pensava 
como uma criança, que ela que parecia vender saúde, que era eterna! Até ao dia, 
nunca me esquecerei, uma sexta-feira à tarde, aniversário da minha madrinha, já 
ela estava bem mal e telefonou-me, quase não conseguindo falar e eu, chorando 
convulsivamente e pedindo que não se cansasse… Falou como nunca tínhamos 
falado, contando sua vida desde pequena, até ao dia em que eu nascera e, por 
fim, disse: 

 – Amo-te muito, olha pela tua madrinha!  
Senti-me perdida, senti a despedida. 
Falei com meu marido e filhos para estarmos com ela no domingo 

seguinte e assim foi. Conversou com todos, como tinha sido sua vida e pedindo 
que seguissem sempre bons caminhos e sempre, sempre, com a sua mão agarrada 
à minha. Comeu com agrado sua melancia e dei-lhe gelado à boca. Senti que seria 
a última vez que a veria com vida.  

Fez o que quis. Partiu em paz, pedindo sempre, ‘olha pela tua madrinha’!  
Assim tento fazer, nem sempre talvez da melhor maneira, mas ela sabia 

o amor que sinto pelas duas.  
Agradeço, Tia Aidinha, a tia que foi para todos nós: para mim, meus filhos, 

meus irmãos, meus sobrinhos, minha neta, meus sobrinhos-netos, meu marido, 
mas, principalmente a irmã e melhor amiga que foi para a minha madrinha e a 
querida filha que ajudou a tratar a minha avó, sempre, sempre ao lado da minha 
Madrinha. Obrigada, Tia Aidinha, amo-a daqui até ao céu. Saudades cada dia 
mais, mas sei que está comigo!  

Mesmo tendo partido continua a fazer o bem. Obrigada! 
Fili 

“É com pesar que mais uma vez vos trago a notícia de que mais um dos 
que cruzaram as nossas vidas, deixando nelas marcas que perdurarão a avivar a 
saudade, perfume do passado vivido, já não está entre nós. 

Hoje, após a luta contra uma leucemia aguda, Aida Bruno Coelho 
sucumbiu à implacável força do destino fatal que a ninguém poupa.” 

Isidro Rodrigues 

“A morte da Aida foi uma notícia tão surpreendente, que até custa a 
acreditar.  

Hermínia Robalo 

“Muito me entristece ver desaparecer aquelas pessoas a quem eu chamo 
‘os amigos da velha guarda’, com todo o respeito. 

Ainda não foi há muito tempo que lhe telefonei para saber dela, tem 
meses sim, mas não muitos.”                    

Fina Santos 
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 “Pesaroso, acuso a infausta notícia.” 
António Nunes 

“Boa tarde, Dalila: 
Foi com grande pesar que tomei conhecimento da inesperada partida da 

Aida. Sinceramente lamento imenso esta perda. Além da sua grande generosida-
de, a Aida era boa conselheira, muito sensata, corajosa e dotada de uma rara 
inteligência. Sei que vou sentir a sua falta num daqueles momentos difíceis, em 
que as diferentes opções a tomar nos perturbam e confundem. Infelizmente nos 
últimos tempos quase não tive oportunidade de trocar impressões com ela, 
provavelmente devido ao seu precário estado de saúde, que ela não me quis 
revelar. Por isso não estava nada preparada para este triste desfecho.  

Sem mais, envio-lhe os meus sentidos pêsames e espero que consiga ultra-
passar o melhor possível mais esta etapa difícil.” 

 Deolinda Mourão 

“Querida Dalila, 
Venho por este meio dar-lhe os meus pêsames. Estou muito triste com este 

imprevisto. A minha mãe contou-me tudo. 
Agradeço-lhe do fundo do meu coração por ter acompanhado e 

proporcionado uma vida feliz à nossa Prima Aidinha. 
Gostava de ter sido mais presente. Gostei muito de vos ter conhecido, 

foram muito importantes para nós.” 
Joana Jordão 

“Amiga, foi com profunda tristeza que li o teu mail. A Aida estava doente? 
Desculpa, calculo como te encontras, vocês eram como irmãs. Agora, resta-nos a 
saudade e pedir ao Deus que ela amava, que lhe dê a coroa que ela merece. Um 
grande abraço e confia no Senhor.” 

M. Fernanda Iça 

“Lamento profundamente a morte da tão querida profª Aida. 
O pouco que com ela convivi, deu para perceber como era doce para todas 

as pessoas, um rosto alegre, cheio de música. Os meus sentimentos.” 
Amélia Sousa 

“Estimada Dalila,  
Lamento imenso. Não há palavras para apaziguar uma dor tão profunda.” 

Filomena Morim  
“Dalila: 
Não estando em Azeitão e à falta de melhor meio, venho, em meu nome 

pessoal e em nome dos meus pais, endereçar-lhe os nossos sentidos pêsames. 
Creia na nossa amizade e nas nossas orações. 
O Senhor guardará a Aida na Sua paz. 
Beijinhos” 

Ana e família 
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“Fico extremamente triste.” 
José Blanco 

“Lamento com pesar, a partida duma pessoa que, ao lado da Dalila 
Guerrinha, a ajudou na luta para que a memória do seu pai se mantivesse viva no 
seio do associativismo dos cegos em Portugal. 

Que descanse em paz.” 
Augusto Hortas  

 
“A Sra. D. Aida ou Aida como ela gostava de ser chamada era uma força 

viva da natureza.  
As suas limitações da visão não condicionaram uma vida plena e cheia de 

partilha e de ensinamentos. Era interessante a sua autoconfiança, mas também 
o seu receio inerente à fragilidade e limitação funcional. Só foi possível conhecê- 
-la quase no final de vida, mas teria sido uma mais valia para a forma como vejo 
a vida, se a tivesse conhecido anos antes. 

A sua maneira de estar na vida faz-nos pensar que nada é impossível de 
alcançar, quando para isso se tem uma força, tenacidade e amor. 

Obrigada pela partilha que tivemos durante o pouco tempo que nos 
conhecemos. Ficou sempre um pouco de si, mas também levou um pouco de mim. 

Muito grata” 
Ana Bernardo 

Recordo a Drª Aida Coelho com muito carinho. Era uma das minhas 
pacientes com maior sensibilidade. 

Conseguia descrever de forma exímia tudo o que sentia na sua boca, 
utilizando, inclusivamente, linguagem técnica, como se de uma dentista se 
tratasse. 

Exigente e bem-disposta, é uma pena enorme já não estar entre nós. 
Até sempre, Aida. 

       Pedro Rabaço 

“Uma verdadeira Princesa 

Foi exactamente com 61 anos, há muitos 
anos, que pela primeira vez fui solicitada pela 
Dr.ª Aida para ser por mim consultada. Tinha 
uma infecção respiratória. Por coincidência ou 
não, mas hoje, ao escrever estas memórias, 
encontro-me também com 61 anos e também em 
tratamento por uma infecção respiratória. Mais 
ainda hoje, também fiz um grande aleijão na língua à semelhança de uma lesão 
de que a Dr.ª Aida também se queixava, na sua primeira consulta. Hoje é o último 
dia que me foi dado para entregar o meu testemunho, mas creio que irão aceitar 
estas breves palavras. 
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Aida, é nome de Princesa associado à ópera de Verdi, infanta mantida em 
cativeiro. A alma delicada, a gentileza e generosidade, a atenção que dava ao 
próximo, os talentos artísticos, fizeram da Dr.ª Aida uma verdadeira Princesa. Um 
cativeiro foi a sua vida, a música a sua libertação, a bondade a sua bússola. As 
suas grandes limitações eram como que não existissem. Procurava cuidar-se e 
cuidar dos outros, sempre com o seu lindo sorriso que transparecia naquele olhar 
para o infinito. O seu percurso de vida foi testemunho vivo de que jamais as 
limitações físicas impedem um serviço ao próximo e um trabalho dedicado. A Dr.ª 
Aida, que recordamos, manifestava uma pureza de coração e uma grandiosidade 
de alma. Não são as roupas, sapatos, bens materiais, títulos ou contas bancárias, 
nem tampouco os cinco sentidos, que distinguem uma Princesa, mas sim a 
nobreza da alma. Esta sim, caracterizava a Dr.ª Aida.  

Nasceu no dia do Santo Maximiliano koble, a 14 de Agosto, professor, 
mártir da caridade, que ofereceu o seu corpo no campo de Auschwitz para que 
libertassem em troca um chefe de família com filhos, que implorava ser-lhe 
poupada a Vida. No meio do sofrimento distribuía a sua parte de alimento aos 
outros prisioneiros e ensinava a perdoar, a amar os inimigos, dizia: “O ódio não é 
a força criativa; a força criativa é o amor”. Tal como o Santo M Koble, também a 
generosidade e a capacidade de oferecer a sua vida eram peculiaridades pouco 
conhecidas, mas que eu presenciava nas consultas ao longo dos anos. E, tal como 
o Santo do Dia, também se dedicava ao ensino e escolheu ser reduzida a pó… 

Faleceu no dia 10 de Agosto, no dia de São Lourenço que distribuía aos 
pobres as colectas dos cristãos de Roma. Quando o imperador Valeriano impôs a 
S. Lourenço entregar-lhe os tesouros da Igreja dos quais ouvira falar, claro que S. 
Lourenço não lhos quis entregar pois que estavam destinados aos pobres e, em 
contrapartida, reuniu diante de Valeriano um grupo de mendigos exclamando: 
“Eis aqui os nossos tesouros, que nunca diminuem, e podem ser encontrados em 
toda parte”. Por coincidência ou não, também a frontalidade e a coragem faziam 
parte do perfil da Dr.ª Aida.  

A esperança depositada na Vida, a confiança e o optimismo que dava a 
transparecer, são lições que permanecem nas nossas memórias e que nos 
acompanham como paradigmas de Vida. As Princesas nunca morrem, ficam nos 
nossos sonhos e transformam-se em realidade. A Dr.ª Aida, cujo nome significa 
aquela que retorna, devolve-nos a coragem e a dignidade de uma vivência em 
que as provações são dia-a-dia superadas, sempre com aquela expressão de 
gentileza e afabilidade reflectidas no seu rosto níveo. 

Ser princesa está relacionado com a delicadeza de alma, os modos gentis, 
atitudes bondosas e afectuosidade. Então podemos dizer que uma verdadeira 
Princesa continua a sua viagem, mas para outro lugar, longínquo, da existência, 
perpetuando-se, todavia, viva, nos nossos corações…” 

       Alda Pereira da Silva 
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Oração de Santo Agostinho 

Ao ditar-me este Poema, uma “Revisão” da vida, como lhe chamou, Aida 
pediu-me que escrevesse como nota, no seu canto superior direito … 

(estes versos lêem-se devagar e bem pontuados) 
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A morte não é nada… 
É apenas uma passagem para outro mundo. 

Eu continuo a ser eu e tu és tu. 
O que fomos um para o outro ainda somos, 

dá-me o nome que sempre me deste. 
Fala-me como sempre me falaste. 

Continua a rir com aquilo que nos fazia rir. 
Reza, sorri, pensa em mim, reza comigo. 
Que o meu nome se pronuncie em casa, 

como sempre se pronunciou. 
A vida continua a significar o que significou. 

Continua a ser o que era, o cordão não se quebra. 
Porque estaria eu fora dos teus pensamentos,  

Apenas porque estou fora da tua vista? 
Não estou longe, somente estou do outro lado do caminho. 

Redescobrirás o meu coração, 
e nele redescobrirás a ternura mais pura. 

Seca as tuas lágrimas e, 
Se ma amas, não chores mais! 

Oração de Santo Agostinho    

No adro da Capela 
Mortuária a Oração de Santo 
Agostinho gravada na pedra e 
aqui transcrita. O poster da 
Agência Funerária com data 
de nascimento, óbito e 
horários, tendo ao centro a 
foto de Aida Coelho ao piano 
com a legenda “A Música é 
Vida!”; uma visão de conjunto 

do interior da capela; 
destaque para a minha 
coroa de flores, cuja 
dedicatória é a primeira 
quadra que Aida 
dedicara ao Pai, em 
igual contexto e que eu 
adaptei:   

Em destaque, também, a urna coberta 
com a bandeira da USAz; ainda o seu quadro 

magnético com algumas figuras musicais e a mesma 
foto ao centro, legendada, “Celebrando a Vida”. Por isso mesmo, em todo o 
tempo do velório, se ouviram, piano e mezzo-piano, as suas canções. 

13.08.2016 

“A nossa mútua Amizade  
  Nossas almas unifica.  
  Eterno amor e saudade 
  Tua amiga te dedica.”  

       Dalila 

https://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi8upujv-vgAhUUgHMKHfvNDFkQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fpixabay.com%2Fpt%2Fnuvens-m%25C3%25ADstico-c%25C3%25A9u-plano-de-fundo-2311813%2F&psig=AOvVaw2Kz08sAh9AD7_b-Rxx7Cy9&ust=1551892222135768
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Aproveito a oportunidade para manifestar a minha gratidão pela Coroa 
de flores enviada pelas antigas alunas da Escola Castilho. Na emoção do 
momento, tudo esqueci. Quando, bem mais tarde, analisei todas as etapas ao 
pormenor e quis recuperar os nomes das participantes, já me foi difícil obter 
dados concretos. Por certo, ela própria, num sopro do espírito, terá 
manifestado o seu reconhecimento…  

A todos quantos acorreram ao local, exprimi-me na ocasião, mas não 
é demais realçar e agradecer a presença física e espiritual nos momentos 
mais intensos que envolveram as cerimónias fúnebres da nossa amiga Aida. 
Tocada já pela luz do Alto, ela sentiu a presença, a ternura e a sintonia de 
todos e de cada um a quem espargiu com a sua energia revitalizada. 

 
A pagela, preparada em formato livro e que se anexa, já foi 

devidamente explicada na Pág.181 deste livro no tocante à selecção da 
canção “Sonhei com um Anjo” de sua autoria e toda ela impregnada de uma 
mística das alturas. Do lado esquerdo a Canção, do lado direito a foto, com 
data e local de nascimento e morte. 
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Aida, nascimento e morte no mês de Agosto, tal como a Mãe. 
 
Que melhor local para depositar as suas cinzas do que na sua terra 

natal?! Onde?! Numa antiga propriedade da Família.  
Qual?! Aquela que visitara em 2010. Vale Mioto. 
E, exactamente em que ponto?! Na Fonte dos Coelhos! 
 
 
Difícil acesso. O tractor levou-nos: a ela, num pote; a mim e à Olívia; 

ao Primo Zé e sua Irmã, a Prima Mariazita. 
Lá ficou no seio da natureza que tanto amava, no dia em que 

completaria 79 anos, imagem que, aliás, se reflecte na Capa deste livro. 
Já lá voltei duas vezes, pelo mesmo meio de transporte. 
Em casa, no coração de uma laranjeira, também repousa uma parcela 

do seu todo. 
 
Anexo a imagem e o comentário de José Jordão, via Whatsapp, 

relativa ao Dia de Finados de 2018 e a resposta que lhe dei, por idêntico 
meio. 

 
 
“A mesma paz, a água calma coberta de 

verde e sempre ao mesmo nível, um cheirinho a 
eucalipto. Que contraste com o cemitério para 
onde quase todos somos levados. Até nisto se 
diferenciou do comum dos humanos. Se houver 
vida para além da morte, onde estiver, 
certamente que estará feliz.” 

 
 
“Obrigada, muito obrigada. Vou guardar 

esta imagem e o seu texto para incluir na 
Biografia. Está muito bonita. Faltava-me esta 
sua mensagem para tranquilizar o meu coração.  

Bem-haja!  
Ela acompanhou-o na sua visita! 

 

 
 

14.08.2016 
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IN MEMORIAM 

       2 
 
 
 
 
 

 

Esta homenagem póstuma inclui-se num género literário designado 
por Biografia, um ramo da Literatura que, pela sua natureza,  se alimenta de 
três núcleos documentais que, num todo, lhe conferem harmonia e 
veracidade:    

. pelo biógrafo – textos de reflexão intercalados com memórias 
pessoais em sucessivos registos cronológicos, enquanto narrador em 
primeira e terceira pessoa;  

. pelo biografado – todo o trabalho inédito fundamentado em 
documentação teórica;   

. pelos diferentes autores – que conheciam o homenageado, em 
textos diversificados sob a forma de depoimentos.  

 
Costumo dizer que havendo milhões de pessoas no mundo inteiro… 

(verdade de M. Lapalisse) de facto, em termos estatísticos e, até mesmo, no 
cômputo geral da literatura, não são assim tantas as Biografias … e, por isso, 
muitas pessoas cujas vidas justificariam ser relatadas em livro, permanecem 
na total obscuridade. 

Deixo um incentivo a todos quantos têm feito determinado percurso 
que os dignifica… escrevam as vossas Memórias! No mínimo, para que se 
cumpram as palavras do épico “E aqueles que por obras valerosas se vão da 
lei da morte libertando”. 

Ao longo deste livro, fui fazendo referência a toda a diversidade de 
documentos que, tal como rato de biblioteca, foi necessário buscar, 
pesquisar, esquadrinhar e rastrear em diferentes suportes (memórias… 
textos organizados… folhas dispersas… rascunhos… fragmentos de papel… 
material fotográfico… músicas digitalizadas… registos áudio) para, nesta 
engenharia de peças múltiplas, fazer nascer o edifício, numa arquitectura 
linguística, real e consistente, onde fiz o traçado de uma vida, a vida da 
minha Irmã Aida e onde deixo selado o meu justo manifesto, o meu tributo 
genuíno, o meu preito singelo a alguém que pisou comigo as curvas da 
estrada. 

       “Bem-aventurados os misericordiosos,   
                porque alcançarão misericórdia”  

                                                        JESUS CRISTO.   
                                        Sermão da Montanha  

 

http://edtl.fcsh.unl.pt/encyclopedia/literatura/
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Num tempo em que se apadrinha a inclusão foi e é um privilégio para 
mim gerar esta Biobibliografia, onde faço crescer… definir-se… ganhar 
maturidade… e espalhar frutos… personalidade tão diversificada como a de 
Aida Coelho e, até mesmo, porque faço também parar um pouco esta dança 
da vida…  na interioridade de cada um de nós que a conhecemos… 

Será oportuno associar as minhas palavras a uma mensagem recente 
do Papa Francisco, em que apela exactamente para um momento de pausa 
na nossa interioridade, um momento de introspecção em retrospectiva…?! 
Pois, é isso que eu também peço, nem que seja por escassos minutos, para 
ajudar a redescobri-la… nas nossas memórias e percebermos em qual das 
muitas estações que percorreu na sua viagem de trem, nós entrámos…  
saímos… ou permanecemos.  

E a si, leitor desconhecido, se pegou neste livro ao acaso ou por 
sugestão de terceiros e se deixou impregnar por esta história de vida e de 
superação, felicito-o! Quem sabe, terá saído mais enriquecido! 

Quanto a mim, assumi esta descrição com todos os detalhes porque 
reservei no meu guia turístico informações pertinentes, desde os programas 
de viagem com diferentes circuitos… às datas, aos locais de destino, aos 
pontos turísticos mais relevantes, à reserva de hotéis… quantas estrelas!!!!  

Não obstante, reconheço que quando iniciei a tarefa biográfica, era 
apenas minha intenção tocar ao de leve no perfil de Aida Coelho, quanto 
bastasse para valorizar a sua construção espiritual e tenacidade, focar o seu 
magnetismo e polivalência e dar, naturalmente, o devido destaque à 
produção poética. Contudo, à medida que o texto avançava, burilado aqui, 
aprimorado ali, mas respondendo sempre a um impulso interior, fui 
descobrindo que a minúcia em cada descrição… eram o alicerce para uma 
melhor compreensão do todo. A comunicação escrita assim veiculada, 
tornara-se, na sua essência, a homenagem que eu devia à minha amiga! De 
palavra em palavra, de frase em frase, o fascínio foi acontecendo, dando 
forma e articulação a todos os documentos religiosamente guardados.  

Não há romance, no sentido de efabular situações. Ofereço um texto 
autêntico, como autênticos são os testemunhos dispersos ao longo da obra. 

E agora, adoptando um olhar crítico, como se de fora estivesse, 
confiro a esta obra um valor imaterial pelo seu vínculo à cultura e a 
diferentes saberes, pelos padrões difundidos, enfim, pelo toque da 
sabedoria que, de mãos dadas à sensibilidade, traçou caminhos, abriu 
horizontes, formou corações, assentou o primeiro tijolo do alicerce em oito 
degraus feito, para que a vida se cantasse em tons Maiores!   

A Aida foi o meu projecto de vida. Foi e continua a ser. 
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10. MENSAGENS PARA O CÉU 

 EMOÇÃO E POESIA… NA SACOLA DO CARTEIRO  
A ESVOAÇAR PELO ESPAÇO… A ESVOAÇAR… A ESVOAÇAR… 
 

Entre nós não existem despedidas.  
Onde quer que te encontres, estarás sempre no meu coração. 

MAHATMA GANDHI 

 

Este capítulo está expressamente reservado a uma 
comunicação de cunho espiritual que liga terra e céu, afinal um 
paradoxo… porque quem é espírito, energia e luz… tudo conhece!  

Mas, por isso mesmo, também compreende esta necessidade 
humana de deixarmos transvasar as nossas emoções, não já pela 
sublime arte da Música, mas pela força do Verbo, em mensagens que 
exprimam, no relógio do tempo, o ondular da saudade em nossos 
corações. 

Aqui ficará registado pela subtileza das palavras tudo quanto 
o fio da vida foi desenrolando após a partida de Aida Bruno Coelho 
para outras dimensões e que mereça destaque.  

Em rodapé, serão referenciados o tipo de mensagem e a data. 
 

 
 
        33 Querida amiga, como é difícil dirigir-te esta mensagem póstuma, onde 
as palavras parecem não querer sair… e tanto que há a dizer! 

Desde os meus 18 anos e completei 70, fomos Irmãs, Irmãs no 
quotidiano, o que significa termos caminhado lado a lado, de braço dado, na 
estrada da vida, vencendo um a um quantos escolhos se depararam em 
nossos caminhos, adequando estratégias a cada momento, mas persistindo 
sempre, para que nada nem ninguém derrubasse esta alegria interior de 
contribuirmos para o crescimento mútuo, para a valorização pessoal e 
profissional de cada uma. 

Enveredámos pelo Ensino e entregámo-nos à nossa profissão com 
alma, com toda a força da nossa juventude, como se de um verdadeiro 

 
33 Mensagem lida na Missa de Corpo Presente – 13.08.2016 

https://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiyqaDD1e3gAhVi5eAKHZv_BvoQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fpt.dreamstime.com%2Fphotos-images%2Fluz-divina.html&psig=AOvVaw3d1u1Bt0M_riEU4UekNRt4&ust=1551966940180866
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sacerdócio se tratasse e, assim foi toda a vida lectiva. Ajudei-te, amparei-te, 
inseri-te naquele mundo desconhecido das Escolas, do Corpo Docente, das 
Reuniões, dos Cursos de Formação…  Venceste, passo a passo, os teus 
receios e impuseste-te naturalmente por uma postura digna, por um 
conhecimento e pedagogia exemplares que te conferiram autoridade e a 
responsabilidade acrescida de cargos.  

De ti recebi um despertar para a vida, um despertar diferente 
daquele que seria suposto eu abraçar, se não nos tivéssemos cruzado nesta 
passagem terrena da existência. Fizeste desabrochar a minha personalidade, 
preparando-me para a análise do pormenor, para a observação do mundo, 
a partir do teu olhar intenso, a partir dessa visão profunda que sempre te 
caracterizou e que me ajudou a responder, cada dia com maior precisão, às 
tuas perguntas que visavam uma superação daquilo que a vista física não 
alcançava.  

Puseste ao meu serviço a tua criatividade, respondendo a todo o 
momento com pequenas canções didácticas, adequadas às minhas 
necessidades lectivas, tanto na área do Português como do Francês. Eu 
pedia, ou seja, eu dava o mote e tu criavas. E assim foi sempre!  

Essa capacidade criadora, submeteste-a ao serviço de toda a 
comunidade educativa, dando aos teus alunos o melhor que se espera da 
Escola: o despertar da sensibilidade, os valores, a aprendizagem e a alegria 
da apresentação em público, onde eram ovacionados, pois trabalhaste 
sempre com o lema que tu própria definiste: “Para uma Escola em festa”. 
Seleccionei duas quadras, exactamente o Refrão do Hino da Escola Damião 
de Góis que tão maravilhosamente concebeste em 1992 (a cujo Quadro 
pertencíamos) e que exprime esse objectivo pedagógico: 

“Da Escola vou levar 
  Saber e Amor! 
  E hoje eu sou botão, 
  Mas serei Flor! 

Da flor que desabrocha 
Nasce o fruto 
E eu serei da Escola 
O bom produto...”

E, como um professor nunca deixa de o ser, foi novamente com 
desvelo e amor que, no Outono da vida, redescobriste o mesmo 
empenhamento de outrora e puseste a render os teus talentos junto de 
outros alunos, já não crianças, na Universidade Sénior de Azeitão, onde te 
sentiste amada e acarinhada por esta gente maravilhosa que nunca desistiu 
de ti, confiando sempre que regressarias no próximo ano lectivo. Mas… os 
caminhos de Deus são insondáveis e, por isso, aqui estamos todos em 
sintonia com o teu espírito, perante um corpo que é apenas matéria, prestes 
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a tornar-se cinza e a regressar ao Universo, respeitando aquele ciclo natural 
de que na natureza nada se perde, tudo se transforma. 

Como pessoa deficiente visual, que contributo deste à causa 
tiflológica?! 

Perante o que acaba de ser dito, creio desnecessário repetir-me: a 
tua presença em público, o teu desempenho, a forma como polarizaste os 
grupos em que te inseriste, demonstraram à evidência que a pessoa cega 
pode trilhar todos os caminhos na sociedade e ser uma mais-valia no seu 
espaço envolvente, ser como tu foste, uma força da natureza! 

Na pagela que foi distribuída aos teus amigos aqui presentes, 
coloquei um pouco de ti, dessa tua energia galvanizadora. Seleccionei uma 
das tuas lindas canções “Sonhei com um Anjo” e, como não a temos gravada 
com a tua voz, ouvir-se-á a melodia, tocada em computador, nos próximos 
70 segundos. 

 
Hoje, habitamos dimensões diferentes. Já és luz, no mundo espiritual 

onde agora vives! És espírito, liberta do peso do corpo e dos handicaps da 
doença! De imediato, percorreste o túnel de luz, aquele canal que liga a 
Terra ao Infinito e dele te desprendeste e subiste, subiste… até te expandires 
na atmosfera celestial… Flutuas, leve, rodeada de outros espíritos que te são 
familiares e que te acolhem no teu retorno ao lar, nesse horizonte sem fim 
que ora percorres e onde verás, face a face, aquele manancial de virtudes e 
de tesouros que acumulaste no Céu! 

Um dia, na doçura do entardecer, no meu regresso a casa, 
partilharemos esses espaços infinitos e seremos luz radiante! 

E termino, lendo uma Oração de Santo Agostinho, imaginando que 
és tu mesma que a diriges a mim e a todos os amigos que te acompanham:  

                  SE ME AMAS, NÃO CHORES! 

Se conhecesses o mistério imenso 
Do céu onde agora vivo, 
Este horizonte sem fim, 
Esta luz que tudo reveste e penetra, 
Não chorarias, se me amas! 
Estou já absorvido no encanto de Deus,  
Na sua infindável beleza. 
Permanece em mim o seu amor, 
Uma enorme ternura, 

Que nem tu consegues imaginar. 
Vivo numa alegria puríssima. 
Nas angústias do tempo,  
Pensa nesta casa onde, um dia,  
Estaremos reunidos para além da morte, 
Matando a sede na fonte inesgotável 
Da alegria e do amor infinito. 
Não chores, 
Se verdadeiramente me amas! 

Tua Irmã na Luz, 
Dalila 
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          34 POESIA  

Tu da terra já partiste! 
O meu preito de saudade 
É lembrar que repartiste 
Do que tinhas, com bondade. 

Tu soubeste dar amor   
Na forma de ser presente 
Àqueles que, sem calor, 
Eram pessoas carentes 

Desses bens materiais 
Que nenhum de nós rejeita. 
Calaste gritos e ais 
Sempre na hora perfeita.                                                        Maria Amália Meira 
 

         35 “Tia Aidinha, a tristeza e a dor do momento tornam difícil encontrar 
palavras para lhe prestar uma última homenagem. Uma reviravolta da vida 
que nos deixa com um sentimento de injustiça por ter partido tão cedo. 

Ficaremos eternamente gratos pela oportunidade de privar com 
alguém que sempre demonstrou uma enorme 

grandeza e integridade e por todos os valores 
que transmitiu. 

A forma positiva como sempre 
encarou os desafios (por muito difíceis 
que fossem), a alegria contagiante, o 
entusiasmo que imprimia nas causas em 

que acreditava, a dedicação ao outro, o 
fazer-nos acreditar que é possível superar 

obstáculos, permanecerão para sempre como 
exemplo da grande pessoa que foi e do legado que nos deixou. 

Pensar na Tia Aidinha, é pensar na sua força de viver, é lembrar o seu 
sorriso constante, a sua clareza de espírito, a sua paixão pela música, o seu 
companheirismo e a realização que sentia na ajuda ao próximo. 

Para nós, continuará sempre, sempre presente…” 
Os Sobrinhos Guerrinha 

 
34 Poesia enviada por telemóvel por uma ex-colega da Escola Castilho e lida na Missa de  
    Corpo Presente (três quadras e uma sextilha) 
35 Texto lido na Missa de Corpo Presente 

Digo-te muito obrigada 
Por aqueles que ajudaste 
Com a alma desprendida. 
Que tenhas na eterna vida 
Pelo bem que semeaste, 
A Luz que por Deus é dada. 
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         36 Querida Tia, uma vida com tantas dificuldades e que só uma guerreira 
como a tia, conseguiria ultrapassar. Uma vida dedicada a fazer o bem e que 
tão injustamente culmina com o atroz sofrimento desta inesperada doença. 

Hoje, Deus decidiu pôr um ponto final, levando-a para um mundo em 
que piamente sempre acreditou. Será uma estrelinha no céu, certamente a 
continuar a sua missão de vida, olhando por todos nós.  

Cumprirei aquilo que me pediu na nossa última conversa, em que se 
despediu da vida e, mesmo nesse momento, só pensava na família. 

Pelo que foi, pelo que é e pelo que sempre representará nas nossas 
vidas, muito obrigado por tudo. 

Relembrarei sempre o sorriso que demonstra na foto que me 
ofereceu. 

Descanse em paz! 
Sobrinho-neto, Hugo Próspero 

 

         37 Querida amiga, o vazio da tua presença ainda não se instalou em 
definitivo. Percorres todo o meu espaço através de um odor que te 
caracteriza onde quer que eu esteja. Não, não é aquele cheiro próprio que 
te identifica quando entro no teu quarto e mexo nas tuas coisas…, não, não! 
É outro, diferente e, quando o sinto, sei que te manifestas. Não seria melhor 
falares-me… em vez de jogares às escondidas?!  

Claro, eu sei muito bem que na nossa condição de humanos, 
arrastando o peso de um corpo físico subjugado às intempéries da vida, 
raramente conseguimos afinar a nossa mente para captar ou ouvir as 
mensagens celestiais… fosse eu a Annie Kagan, então já teria ouvido 
distintamente a tua voz que me traria a paz que ambiciono. Que 
sensibilidade a dela, conseguir ouvir o Irmão que lhe ditou as suas memórias 
e que ficaram consagradas no livro “No Céu tudo é perfeito”. Ainda por cá 
estavas quando o li e falei-te nalgumas passagens, mas… perante a tua 
incredulidade, calava-me. Depois de partires, já o reli, na busca de afinidades 
com o teu mundo, as tuas vivências, o teu espírito… 

Lembras-te, há muito, muito tempo, disseste-me: 
– A minha vida dava um livro, mas a única pessoa capaz de o escrever, 

serias tu! 
Sabes que tenho essa intenção?! 

 
36 Texto lido na Missa de Corpo Presente 
37 Primeira Carta para o Céu – 23.08.2016 



 
 

412 
 

É preciso deixar assentar a poeira, neste labirinto de tarefas em que 
me envolvi para processar e mitigar a tua falta! 

E… a propósito do meu olfacto detectar a tua presença subtil, queria 
perceber o que se passou na véspera de tu partires… o pior é que não me 
respondes…  mas, mesmo assim, tento! Ia a caminho de Setúbal para estar 
contigo e, em paragem forçada pelas obras na estrada, o meu pensamento 
voava para ti, na impaciência de te ver e ainda na expectativa de algumas 
melhoras… Acho que me distanciei do mundo, naqueles momentos de total 
interioridade que nos atravessam e em que, num flash, atingimos a nossa 
essência! Nesse voltejar do espírito, entrou-me pelo carro adentro a tua 
energia, com ímpeto sobrenatural, mil vezes superior à tua força anímica nas 
festas da Escola… Só sei que gritei: 

– Aida, onde estás?! E o teu silêncio me respondeu, enquanto 
agarrava os farrapos que ainda sentia, dispersos à minha volta e que se 
foram esfumando, esfumando…esfumando… 

Na ternura de um até já, sou a Irmã que não te esquece. 
Dalila 

 

         38 Minha querida Aida, o meu primeiro texto é para ti. Não podia deixar 
de fazê-lo para te agradecer todo o bem que me tens proporcionado.  

Ca está o computador portátil há tanto prometido. Eu sei, desculpa, 
recusei sempre, ou melhor, fui recusando, até sentir a necessidade, mas 
agora que ando de lado para lado… tornava-se indispensável e, num ápice, 
na rapidez do relâmpago que me caracteriza, encomendei-o e cá o tenho! 

Gostava de te sentir, para manifestares o teu agrado porque ele é 
muito bonito e leve, tal como tu querias.  

Peço-te, invade-me de novo com aquele cheiro com que me tens 
tocado tantas vezes, dá-me um sinal inequívoco de que estás feliz, diz-me 
onde estás…  por onde andas?! 

 Peregrina do Infinito, hoje, abraças a luz, aquela luz de que eu tanto 
te falava… e pairas, num espaço paradisíaco, sem limites, rodeada de seres 
divinos! Sabes, tenho pressa de chegar a casa, de me libertar de tanta coisa 
que me sufoca…! Agora já me compreendes melhor, pois não ignoras quanto 
anseio por essa dimensão em que por ora flutuas… e que a morte não me 
assusta, que a encaro como uma libertação e, sobretudo, como uma 

 
38 Segunda Carta para o Céu – 5/6 de Outubro de 2016 
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extraordinária oportunidade para renovar a minha alma e me preparar para 
uma nova etapa. 

Sabes bem que eu estou preparada para te sentir, para te ouvir, até 
para te ver! Se isso não afectar a tua evolução, não esqueças que te espero 
a cada momento e que me tens feito muita falta, neste vazio em que me 
encontro, apesar de tudo preenchido com tantas tarefas simultâneas.  

Eu sei que discordavas deste acumular de coisas em que me meti, 
como se não houvesse amanhã, e que deves sentir que estou a viver num 
imenso stress. Desta vez, mas só desta…  dou-te razão, pois eu própria me 
sinto atordoada com tantos apelos e tanto envolvimento. Porém, sei que 
velas por mim e que és o meu Anjo da Guarda. Como são as tuas asas?!  

Vês como fazem sentido as tuas canções?!!  
As metáforas que usavas, são agora a mais pura das realidades e é 

por tudo isso que desejo partir para experienciar esse encantamento 
celestial, onde o teu espírito me virá receber. 

Procuro a presença dos sobrinhos a quem reuni para cumprir as tuas 
indicações, a começar pela leitura da carta. Valeu a pena, porque pelo 
menos uma das famílias se reconciliou, congregada por ti. Sinto, porém, e 
sem surpresas, que cada um continua igual a si próprio! No entanto, 
enquanto por cá ando não abdico desta cruzada, por isso combinei um 
almoço com todos eles aqui em casa, no próximo dia 9 de Outubro.  

O importante é dar amor sem julgar e sem esperar resultados. 
Importa semear, mas depende da terra em que cai a semente para se fazer 
a colheita…  

Também estabeleci contacto com o teu Primo, a Maria Alice e a 
Glória para que tudo se cumprisse conforme definiste. 

 
Agora que és o meu Anjo, sabes que estou, na medida do possível, a 

dar andamento às tuas coisas. Em vez da Acapo, como tinhas sugerido, optei 
pelo futuro Museu Tiflológico em Castelo de Vide e pela Biblioteca Nacional 
onde o material de informática poderá ser útil. E que sucesso têm tido as 
tuas canções?! O Carlos Ferreira até quer levá-las ao Termophorm para que 
nada se perca no papel fininho em que as escreveste.  

Tudo a seu tempo, porque agora vou passar uns dias na Quintinha 
com a Mariazinha e a Família. Impossível resistir-lhe…até começo as aulas 
na Sénior uma semana mais tarde, vê tu!! Depois te direi as impressões. 

E que dizes tu daquela ida aos Açores, com a Olívia, no calor da tua 
perda?! Também nesta vertente comecei a dar cumprimento ao teu plano. 
Gostei muito, mas sabes, tive uma pena imensa de nunca termos desfrutado 
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juntas daquelas maravilhas, como nos tempos idos, em que sentadas no 
Champs de Mars, te explicava ao pormenor a Torre Eiffel. 

Quanto às obras?! Não precisava de ter sido já!! Tens razão, mas aí 
foi o Verão a impor-se, tal como no ano passado, que pintámos a casa nessa 
época. Achas que estou a gastar demasiado dinheiro?!  

Nestes tempos finais, reflectiste tantas vezes que deverias ter tirado 
partido das economias em proveito próprio e, olha…estou a fazer isso 
mesmo, sem desbaratar. Aliás, toda esta minha mensagem não passa de um 
desabafo que dulcifica a minha alma, pois agora o teu espírito percorre 
todos os espaços, acompanha todos os meus movimentos, tudo conhece e… 
tudo sabe ao pormenor. 

Todas as noites peço que os Anjos te levem às oitavas mais elevadas 
de Luz onde a magia é mais intensa e o teu espírito superior possa pairar e 
libertar-se da densidade que te atormentava na Terra. Talvez por isso, por 
estares mais longe, bem afastada já do plano astral, não me tenho sentido 
invadida nestes dias por aquele cheiro que te identificava. Então, reflicto que 
se percorres essa estrada ascensional, é lógico que te distancies da Terra, 
que te afastes do mundo conflituoso e tenso que aqui se vive e, sentindo 
embora a saudade, fico feliz pela tua nova condição, pelas aprendizagens 
que encetaste, ou melhor, que renovaste e que te preparam docemente, no 
abraço diáfano dos anjos, para te tornares um ser resplandecente. 

 
Quando anunciei a tua partida, a Fili e o Rogério chegaram num pulo.  

A Olívia veio imediatamente de Arganil e acompanhou, passo a passo, todos 
os pormenores, sendo uma ajuda fundamental em toda a logística. 

Muito te queria dizer… sobre a Missa de Corpo Presente, sobre o 
velório, ouvindo-se as tuas canções, sobre a minha mensagem, enfim, sobre 
todas as pessoas que acorreram e que ali estiveram, de forma sentida e 
muito amiga. A Manela, a Fernanda e o Zé Manel vieram do Algarve; a Ana 
e o Pedro também e até perguntaram se podiam pôr a bandeira da USAz 
sobre a urna; o teu Primo veio de Calvete e o filho Pedro também 
compareceu com a Mãe; a Dra Ana Bernardo esteve nas cerimónias, tendo- 
-me confessado que não o costuma fazer, mas que houve um elo especial 
contigo; a Maria Teresa, de férias em Portugal, esteve sempre presente com 
a Irmã e o cunhado; o Ferreira, em representação das pessoas cegas e o 
Augusto com a mulher; a Albertina e a Fernandinha chegaram prontamente, 
tal como a Isabel, sobrinha da Olívia; a Amália, através de telemóvel, enviou 
uns versos maravilhosos que foram lidos a seguir à minha mensagem; todos 
os meus sobrinhos, como bem sabes… cujas mensagens também li; quantos 
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amigos inesperados ali se reuniram em sintonia com o teu espírito, os teus 
alunos da USAz e muitos outros; muitas pessoas dos nossos contactos na 
zona; e o Padre Luís que celebrou a tua Missa, até me deixou intrigada com 
o conhecimento que revelava a teu respeito. Como poderia ter falado tão 
bem e com tanta convicção sobre os teus valores e capacidades?!  

Ter-lhe-ás enviado um SMS ou simples telepatia??! 
Mas aqueles que se associaram em pensamento e por via telefónica 

não foram em menor número, o que significa que ultrapassaste aquela 
aparente mediocridade em que querias viver, porque todos te prestaram 
sentida homenagem. 

Sabes que a Maria Gil sofreu muito com a tua transição. Por isso e 
pela vossa amizade, tenho-lhe telefonado com frequência. Ela pediu-me o 
teu telemóvel da Vodafone. Um dia, combino com a Olívia e vamos lá visitá- 
-la, em tempo útil; também as Irmãs Servas de Maria estiveram presentes 
em pensamento e oração. Telefonei à Irmã Manuela que divulgou a notícia; 
informei a Glória e, tanto do Canadá como da América os testemunhos 
foram imediatos e expressivos. 

Como tu dizias frequentemente, ninguém sabe como será o seu fim… 
Verdade. Mas olha que o teu, não contabilizando o sofrimento, foi digno! 
Teve luz e carisma e tu assististe a tudo na plateia… não, não, no Coro, 
melhor mesmo que no São Carlos!! 

Avalias que conjuguei todos estas datas e… porque nada acontece 
por acaso, ali te deixei no berço, no sossego da Mãe-Natureza, ao abrigo dos 
teus, também numa homenagem à Mãe-Pepita, no dia em que celebravas o 
teu nascimento.  As tuas cinzas escoaram lentamente por nossas mãos… 
espalhadas pela terra e pela água, onde hoje és fermento e colaboras na 
revitalização daquela terra que te viu nascer. 

Estou a dar andamento à tua biografia, para já em textos soltos e 
pesquisa de documentos. Não te oponhas, é um impulso interior que não 
consigo calar!! 

Este teclado é bom e macio. Dá prazer escrever nele e, não fora a 
necessidade de amanhã me levantar cedo, continuaria em diálogo contigo, 
(diálogo ou monólogo?!) dando vazão ao meu espírito sonhador que, por 
enquanto, ainda verbaliza na forma escrita com alguma fluência. 

 
Que lá, no mundo etérico que percorres, recebas esta mensagem de 

amor, de ternura e de saudade. 
A tua Irmã que anseia subir 

Dalila 
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        39 Querida Irmã, o Natal está a chegar a passos largos, o primeiro sem a 
tua presença. Cada dia somo mais coisas em que pela primeira vez não estou 
ou não vou contigo. Sabes que me dói cada vez mais ir a Lisboa?! Cada rua, 
cada loja, cada percurso me fala de ti, numa envolvência total. Ali, aqui, 
acolá… espreitas por todo o lado! No outro dia, ao entrar no carro e ao 
colocar o cinto, saiu-me espontaneamente e em voz alta, creio até que 
ouviste… uma exclamação:  

– Não precisas de pôr o cinto! 

Mas, voltando ao dia-a-dia, tenho duas grandes novidades, uma 
muito má e outra muito boa! Que louca sou, como se tu não soubesses!!  

O almoço com os sobrinhos foi um descalabro total. Nunca mais os 
tentarei reunir. Adequam-se mesmo a esta situação, uns versos dum poema 
teu: “Mas a guerra quem a faz? / Quê? Eu?! Aonde?! Cada um se nega a si!!”  

E…  passo à frente. Melhor será. 
Venha a boa notícia! 
Tornaste-te Capa de Revista depois do teu voo de águia… até esse 

recolher obrigatório! 
Na USAz passou a editar-se uma revista anual, lançada no almoço de 

Natal e que tem o lindo nome de PLURAL-IDADES. Pretende-se também 
divulgá-la em formato digital. O Número 1 – Ano 2016 foi-te dedicado, numa 
justa homenagem pelo teu empenhamento. Como é evidente, a Ana 
Machete pediu a minha colaboração.  

Recolhi fotos para a capa e para o mosaico da 
contracapa, para o que seleccionei as mais 
representativas do teu percurso e desempenho. Enviei 
o texto que te dediquei na Missa de Corpo Presente e 
fiz uma nota biográfica aligeirada; também foram 
incluídas as canções que compuseste expressamente 
para estes alunos. Por outro lado, a Ana inseriu aqueles 
versos que te dedicou quando estavas internada e 
também o texto, divulgado por e-mail, no próprio dia 
em que um grupo de dezoito elementos te aparecia de 
surpresa a cantar as tuas canções. 

 “Dedicamos esta revista à memória da nossa estimada professora e 
amiga, Aida Bruno Coelho (1937-2016), que muito nos deu e que constitui para 
nós um exemplo de determinação, de voluntarismo, de dedicação, de 
competência e de amor.” 

 
39 Terceira carta para o Céu – 19.12.2016 

Na Dedicatória ficou escrito:  
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A partir de 2017, este primeiro número passou a sair em formato 
digital, com a designação de ACTIV-IDADES 1. 

No Editorial, diz-se, a certo ponto: 

“(…) Por todas estas razões, este número da nossa revista homenageia 
uma das nossas queridas professoras, fisicamente desaparecida do nosso 
convívio, mas sempre presente no nosso coração e na obra que em nós lavrou e 
em nós se fez lugar de partilha solidária e trilho exemplar, jamais esquecido. E 
neste amoroso rememorar do seu canto e por meio dele encontramos o mote ou 
o itinerário para os nossos capítulos e assim somos, neste número, a Revista 
Plural-Idades a Homenagear, a Cantar, a Reflectir, a Traduzir, a Revisitar e a 
Poetar… E neste amoroso relembrar dos seus versos homenageamos, por meio da 
nossa saudosa professora de música, todos os professores, todos os alunos e todos 
os colaboradores deste projecto (…)” 

O lançamento da Revista ficou marcado por dois discursos vibrantes 
sobre a tua pessoa. Primeiro, a Luísa Borges, num texto aparentemente 
metafórico, mas na verdade real, parecia conhecer-te há décadas; depois, 
passaram-me a palavra, de improviso… escrevo melhor do que falo, mas a 
emoção falou de ti com amor e ternura. Achas que me baralhei??! 

Também enviei para as revistas “Ponto e Som” da Biblioteca Nacional 
e “Poliedro” da Imprensa Braille no Porto a tua Nota Biográfica e a 
Mensagem que te dirigi na Missa de Corpo Presente; fiz o mesmo por via 
digital, para o site da “Acapo” e para o “Jornalinho”; agora pelo Natal já fiz 
circular as tuas canções para serem ouvidas por todos quantos acedem a 
este espaço que promove o conhecimento e a cultura. Assim sendo e, de 
acordo com as épocas festivas, enviarei outros blocos. 

Como vês, minha saudosa Aida, foi preciso transcenderes os limites 
terrenos para que o teu exemplo, o teu trabalho, a tua luta, o teu valor… 
fossem divulgados. Espero que me perdoes, porque não gostavas nada, 
mesmo nada, desta expansão. Mas, coisas terrenas… já não contam, não é?! 

Ah! Quanto eu gostaria de saber, como “desse teu poleiro”, tens 
avaliado toda esta movimentação que se gerou à tua volta, cá em baixo!… 
Observadora, atenta e perspicaz como eras… dir-me-ás depois… quando 
ambas estivermos no mesmo plano! 

Que tenhas um Bom Natal e possas cantar com os Anjos as tuas lindas 
canções! “Nasça em todos Nova Luz/ Fique em nós sempre o Natal!” 

 
Amiga, até já!  

Dalila 
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Lembras-te, Aida, a Elita fez parte 
do grupo que te foi cantar ao 

Hospital e prometeu-te que, no 
ano seguinte, se inscreveria na tua 
aula. Nasceu aí uma inexplicável 

afinidade, traduzida em Poemas, o 
que também foi fazendo despontar 

amizade entre mim e ela. 

         40 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41 A nota saiu da pauta 
    E voga pelo Universo, 
    Como o som duma flauta 
    Como poeira dum verso! 

    Encheu de música o espaço 
    Que connosco partilhou, 
    De música é o abraço 
    Que ao partir nos deixou! 

Ensina aos anjos agora 
As mais belas das canções, 
Que ecoam pelo espaço 
E entram em nossos corações! 

Partiu. Deixou a saudade 
Escrita em notas musicais, 
Levou consigo a amizade 
De quem não a esquece mais! 

 
 
 

 

 
 
 

 
40 Testemunho da Mafalda, Sobrinha-neta – Natal 2016 
41 Elita Guerreiro – 1º Poema – 6.01.2017 
 

Em momentos  
de saudade,  

a Mafalda escreveu  
numa folha de caderno 

este texto que 
 estás a ler  

de cima para baixo.  
A Mãe viu e mostrou-mo. 
Achei que reflectia uma 

grande sensibilidade.  
Emoldurei-o, tendo como 
fundo o paraíso onde te 

encontras,  
rodeada de anjos. 

POEIRA DE SAUDADE 

À memória de quem fez da música a sua bandeira,   
Que honramos com saudade, gratidão e amizade. 

       Professora Aida Coelho 
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         42 Hoje, durante e após o almoço, abri mais uma vez a caixa das memórias 
e entrei num fosso profundo. 

De há meses a esta parte, tenho-me acorrentado à barafunda para 
manter algum equilíbrio e sanidade mental: e foram as obras e foram as 
limpezas da casa e têm sido as viagens pr’aqui, pr’ali, pr’acolá e o encantamento 
das visitas e as aulas da Sénior e as risadas contagiantes… afinal aquela alegria 
de tornar os outros felizes e etc, etc, etc… 

Mas, agora que tudo acabou e que me encontro comigo própria nesta 
silenciosa harmonia da casa, é duro estar só, fechada neste espaço onde parece 
que já nada combina comigo. Olho para o conforto, para a beleza do jardim, 
para a natureza em flor, para um mundo maravilhoso de sinestesias que me 
envolve, para tudo o que fiz nestes meses, para a alucinação de um carro novo 
e… dou comigo a pensar que a felicidade não se desfruta sozinha. Saboreio-a, 
mas não estou apegada! 

Senhor, eu estou pronta! Nada disto que procuro e introduzo na minha 
vida tem significado em termos de apego… preciso de dar tempo à meditação, 
àqueles momentos de interioridade que faziam de mim uma pessoa diferente, 
cheia de um Deus que é amor e misericórdia. Não me dou espaço a mim própria 
para mergulhar fundo no interior de mim mesma; saltito para todo o lado, como 
quem busca, avidamente, algo a que se agarrar, mas… no cômputo geral, há 
uma parte de mim que continua vazia! 

Hoje, a Elita salvou-me da monotonia e da solidão.  Peguei nas suas 
“Páginas de Poesia e Vida” e encantei-me de tal modo que foi difícil parar… 
Lendo-a, preenchi-me; lendo-a, encontrei-me; lendo-a, senti, através dela, a 
poesia a escorrer-me pelos dedos… e saí do poço… e telefonei-lhe e li-lhe um 
poema seu, depois um outro e ainda mais um, e ela ficou feliz e eu também, e 
desliguei e continuei a lê-la… 

Hoje, a Elita salvou-me! Um abraço de gratidão, Elita. 
Dalila 

 
42 Brejos de Azeitão, 04.06.2017 – mensagem entregue à Elita. 

 

Minha querida amiga, vai rápido ao encontro do carteiro… ele já vai a 
esvoaçar… e, na sua sacola, uma mensagem sui generis!  

Não te era dirigida, mas envio-ta… para que percebas que a tua 
presença na minha mente, a tua ausência física, a distância da tua oitava de 
luz, o teu longo silêncio… fundamentam este abismo de solidão que transmiti 
em texto… e que ofereci à Elita.  

De facto, tu bem me prevenias, sabendo o bloqueio que a tua partida 
ia gerar em mim: – Prepara-te, isto está por pouco! – Dizias. 

 



 
 

420 
 

Meu anjo da Guarda, és tu a mão invisível que me guia desse lugar 
onde o tempo não conta e que me proporcionas convívios quando a 
depressão me invade…!! Pois fica a saber que a tua intervenção, a tua 
energia não me passa despercebida, conduzida que fui pelas tuas asas… 
Por isso, daqui te envio mais uma mensagem indirecta, ou seja, mais uma 
que não foi concebida expressamente para ti, mas onde a tua essência 
atravessa as palavras… 
 

           43 Cada dia tem um colorido diferente.  
Dir-se-ia que a mão de um Anjo invisível me abre portas e janelas para 

me arrancar a este vazio que me atordoa e sufoca! 
Ontem foi a Elita, na sua alma de poeta, que me emprestou as asas e 

me fez planar por cima de mim própria.  
Hoje, o movimento foi inverso: fui eu ter com ela à saída da aula, para 

lhe agradecer a beleza, a simplicidade, quanta subtileza no manusear do 
verso e de como a melodia das suas palavras toca cada um no mais íntimo 
de si mesmo e… eis senão quando… mal cumpria a minha missão, me sinto 
inserida no seio daquele grupo…  

– Ficas aqui e partilhas connosco estes manjares! Há aqui muita 
comida! – disse a Professora, a minha querida amiga Fernanda. 

Quis arranjar uma desculpa credível, mas não me deram tempo e, vai 
daí, associei-me, apesar de tudo consciente da inoportunidade da minha 
presença, por se tratar de uma festa de final de ano, cujos convivas, afectos 
à disciplina de Português, tinham feito o seu próprio percurso e estavam num 
momento íntimo de confraternização. 

Dito e feito, ali fiquei, absorvendo a alegria do grupo e derramando 
algumas graças, numa perfeita interacção. 

Mãos de diversas fadas tinham preparado com gosto e esmero um 
excelente menu, devidamente regado com um vinho intenso, coadjuvado à 
posteriori com a poncha que, ainda que passageiramente, obnubilou as 
nossas mentes e deixou que expandíssemos aquela boa disposição em 
sonoras gargalhadas, o que perturbava, de algum modo, a nossa amiga 
Francisca, ainda convalescente. 

A Dra Fernanda, no cumprimento do seu mister de Professora de 
Português, homenageou os seus alunos com obra publicada, lendo aqui e ali, 
ora prosa ora verso. E nem sequer faltou o fado para tornar este convívio 
mais empolgante! 

 
43 Brejos de Azeitão, 05.06.2017 – Acta lida a 20.06.2017 
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E, como todas as festas bem-sucedidas impõem repetição, a Dalila, à 
guisa de um bacalhau e de umas pataniscas, ofereceu a piscina e convidou o 
pessoal ali presente para um “rendez-vous” de “comes e bebes”. A escolha 
do dia foi consensual: terça-feira, dia 20 de Junho pelas 15H. 

Resta-me felicitar a Professora e os seus alunos pelo convívio e 
agradecer o acolhimento de que fui alvo. 

Até ao dia 20, onde será lida esta acta! 
Dalila 

 
 
        44 Minha querida Aida, és a destinatária por excelência desta quarta 
mensagem, tanto mais que és tu que estás na origem de todo o manancial 
de oportunidades que vivencio, a nível material e espiritual.  

De facto, nesta corrida vertiginosa do tempo, já passou um ano sobre 
a tua partida e espanto-me por só agora, desde Dezembro, ter sentido esta 
necessidade inadiável de comunicar directamente contigo por escrito, (as 
duas mensagens anteriores não entram nesta sequência de cartas) quando, 
afinal, tanta coisa se tem passado no decurso deste ano, sem que disso 
conste algum registo. Nem mesmo à tua Biografia, que seria o meu ponto de 
honra até 10 de Agosto de 2017, dei continuidade; parece que tudo parei e 
te esqueci, após aqueles primeiros textos que produzi no impacto da tua 
partida… Dizer-te que, mês após mês, me inquietava interiormente por ver 
os dias a passar sem sinais concretos de viabilizar este meu objectivo, não 
valerá a pena, creio, pois tu conheces em profundidade a minha mente, as 
minhas angústias e, sobretudo, que era impossível esquecer-te. Nesse caso, 
reporto-me ao momento presente. 

Fechei a tua varanda, com um sistema chamado “Cortina de Vidro”. 
Está linda!  

Coloquei lá a Passadeira para tornar o quarto das visitas menos cheio. 
O calor, porém, era tão intenso que mandei aplicar umas persianas.  

E agora, estou certa de que me vês a atravessar o teu quarto porque 
faço lá exercício três vezes por dia, nas horas mais frescas…  

De janelas abertas à natureza e ao céu, o meu pensamento flui 
livremente e encaminha-se para ti, numa imensa gratidão. À medida que o 
tempo passa, compreendo cada vez mais e melhor a forma como preparaste 
as coisas para eu poder abrir-me a um caminho novo, a um caminho em que 

 
44 Quarta carta para o Céu, escrita a espaços – 09/10/11.08.2017 
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não quiseste participar fisicamente, mas que comandas, agora, a partir do 
espírito, desse espírito imenso em que te tornaste. 

Sei que estás na origem de tudo isto, como que querendo 
compensar-me da vida difícil que levámos, recusando quase sempre as 
oportunidades que se nos deparavam: dir-se-ia que és tu que mexes os 
cordelinhos e me abres as portas de um paraíso terrestre, antes que eu 
possa partilhar contigo os espaços infinitos que ora percorres e, assim, já 
não me dói viver a vida em abundância porque é isso que tu mais desejas 
para mim.  

Creio que até consigo imaginar-te a programares o meu dia-a-dia, 
passo a passo, a dares-me força, por exemplo, para desfrutar da passadeira, 
num ritmo constante que até parece aliviar a minha Angina de Peito, na 
medida em que estou a adquirir resistências. Os joelhos, esses, vão 
vencendo com algum custo, mas crê, até estão menos inflamados. Afinal o 
que eu precisava mesmo era de me libertar do comodismo e da apatia do 
sofá, enfim, de trilhar caminhos de quietude, enquanto serenamente faço 
quilómetros na passadeira!  

Ali, naquela varanda, vivencio, consoante a hora, a viagem da Terra 
à volta do Sol: recebo os seus raios, vindos do Nascente, que me aquecem 
as costas e só regresso ao sol posto, quando já perderam alguma força e não 
me ferem os olhos.  Cada hora tem o seu fascínio e há sempre uma oração 
que se lhe adequa. Como resistir à magia do entardecer… sem que o coração 
transborde de emoção?! E é nesta sintonia com a natureza que reencontro 
o equilíbrio e a harmonia e me sinto pertença do universo. 

O quadro é enternecedor e tenho pena de não saber pintar para 
descrever, através do pincel, a beleza infinita que penetra os meus sentidos 
físicos: falo da passarada, recolhendo aos ninhos num chilrear constante…  

Que prazer inefável sentias ao ouvi-los!… ora voando em bando, ora 
isoladamente: um… depois outro e mais outro… num rodopio… cruzando os 
ares, voando vertiginosamente para aqui, para ali, por vezes em círculos, 
pousando nos telhados… e aquele par… fazendo uma pausa para namorar… 
enquanto a sinfonia perdura… E a harmonia das cores?! Um tom dourado 
preenche o horizonte, invade-o e, a pouco e pouco, uma tonalidade rósea 
sobrepõe-se-lhe até que aquele vermelho avassalador alastra… vai 
alastrando por toda a terra, misturando-se lá longe com o céu azul que se 
torna arroxeado. Daqui não vejo a bola do Sol a desvanecer-se no horizonte, 
apenas os seus efeitos que me invadem a alma numa espécie de nostalgia, 
uma antecipação da beleza suprema que em breve contemplarei e com a 
qual tu te cruzas, porque te envolve, porque te cinge! 
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 Realmente o tempo passou com sofreguidão e isso encurta a nossa 
distância, menos um ano, afinal, para nos reunirmos! Mas, o que importa, é 
que estás sempre presente na minha vida, a todo o instante, aqui em casa 
ou onde quer que eu vá…  

Nestes dias em que as memórias afloram mais intensamente, 
também se tem acentuado em mim a compreensão de que era necessário 
teres transcendido os limites da vida terrena, para recuperares a tua 
vitalidade e a plenitude da tua dimensão espiritual. Partiste desta terra com 
a sensação de que me pesavas e isso doeu-me muito, mas sei que agora essa 
ideia também já se desvaneceu no teu espírito superior.  

E é desse espaço infinito que é hoje a tua casa, que tudo coordenas, 
em jeitos de gratidão para comigo, querendo proporcionar-me como que “o 
desbravar de mares nunca dantes navegados”, numa serenidade e num 
bem-estar tal, que me sinto única, amada por ti e pelos amigos.  

Na verdade, o meu calcanhar de Aquiles mantém-se e tu conheces 
desde sempre as minhas fragilidades. Nada mudou e é difícil libertar-me da 
insuficiência e da banalidade que me envolve. Segundo a lei da causalidade 
não podemos interferir no livre arbítrio de ninguém, pois cada qual tem de 
percorrer uma longa estrada até interiorizar caminhos de luz e de rectidão. 

Há que ser paciente, tal como tão bem definiu Santa Teresa: “Nada 
te perturbe, nada te espante. Tudo passa, Deus não muda! A paciência tudo 
alcança. Quem tem Deus nada lhe falta. Só Deus basta.” Outras vezes, 
porém, não consigo controlar a minha ansiedade e deixo-me invadir pela 
dor, pela desilusão, por um vazio inexplicável…  Aí, sou eu que preciso ainda 
de fazer uma grande caminhada…! 

Escrevo-te estas cartas, sem bem saber o porquê, talvez para 
estruturar o meu próprio pensamento através de uma auto-análise que 
tranquilize o meu coração… e também porque sei que me proteges, 
derramando sobre mim tanta benesse. Vês como a gratidão continua a girar 
de uma para a outra, num circuito infinito?! 

Perguntava-me graciosamente a Mariazinha que tipo de Correio 
utilizo para que esta mensagem chegue até ti…?! 

Sabes do que me lembrei?! Da Canção do Condicional: 

“Petit facteur/ Presse-toi/ L’amitié/ N’attend pas!”  

Aliás, cogitando… cogitando, por aí cheguei ao título deste Capítulo!  

 
Oiço tantas vezes as tuas canções!! Tenho-as em todo o lado: nos 

computadores, nas pen drives…  é uma forma de te ouvir, de matar 
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saudades, de recordar a tua energia, os temas que trabalhaste, a Escola, o 
empenhamento que em tudo púnhamos e a alegria que eu sentia, sempre 
que criavas uma canção!... Que pena, as que se perderam! Mas, nas minhas 
aulas de francês, cada semana, tu continuas a gerar aprendizagem!  

Com esta recolha que fiz para a Biografia, a toda a hora elas me 
martelam na cabeça e canto-as interiormente!… Só para dentro, claro… para 
que me não oiças a desafinar!! Aliás, tenho a expectativa de que me 
ensinarás a modelar a voz, quando nos reencontrarmos em espírito!  

E será que voltaremos a partilhar uma vida futura na Terra?! Como 
será?! Tu já deves saber a resposta…  mas as convenções espirituais não 
permitem que ela chegue até mim!  

Paradoxalmente, no dia dos teus anos parto para o Porto Santo com 
a Mariazinha e Família, pelo que fui a Calvete no dia 29 de Julho, visitar o 
lugar onde foram depositadas as tuas cinzas. Foi também uma forma de te 
ter fisicamente mais presente no dia dos meus anos, em que pela primeira 
vez, faltaste…! Encontrei-me com a Olívia em Coimbra e o teu primo tudo 
preparou para podermos chegar à Fonte dos Coelhos. Registo aqui, com 
algumas adaptações, uma passagem que já tive oportunidade de escrever 
noutra carta:  

“Precisava de um sinal concreto da tua presença. Olhei as flores 
lilases que cresciam espontâneas naquele ambiente silvestre, mas viçoso, 
pela presença da água; florinhas brancas, aqui e além, matizavam o espaço 
e um odor intenso a hortelã bravia, de mistura com a essência de eucaliptos 
novos, aliviou o arrependimento que me atormentava de te ter levado para 
tão longe.  Estavas no seio da natureza que tanto amavas, dando-lhe vida, 
numa comunhão total, onde até os passarinhos chilreavam e encontravam 
alimento em débeis raminhos de amoras. Foi preciso que a Olívia me fizesse 
compreender que o sinal que eu procurava, estava ali mesmo, na minha 
frente, pois por onde passámos não vimos nada igual. 

Após alguns momentos de gratificação e louvor silencioso, 
retomámos o caminho de regresso.” 

Não imagino lá muito bem o que pensas de tudo isto e de tantas 
outras coisas que têm passado por mim, nessa tua nova “versão” de Aida 
espiritual… Mas quero crer que já não te faz impressão que eu me desloque 
constantemente para aqui e para acolá, sozinha ou acompanhada, primeiro 
porque me proteges, és o meu Anjo, lembras-te? E depois, porque tudo isto 
faz parte do “novo”, daquela oportunidade que me foi concedida de viver a 
vida em pleno, nesta passagem terrena, à beira de se finar. 
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Como tem sido a tua formação espiritual?! Gostava tanto de ter 
acesso ao teu mundo e ver que tipo de intervenção te é exigida… como 
interages com os outros espíritos… que ensinamentos recebes ou 
transmites, pois tenho a certeza de que és um espírito evoluído… Estiveste 
numa câmara curativa, para te despojares de ti própria?! 

Fico-me sem respostas, a menos que queiras ou te seja permitido 
estabelecer contacto comigo. 

Lembras-te o que me prometeste nos últimos dias?! 
– Nunca te deixarei! – Disseste – Estarei sempre contigo! 
Eu creio veementemente que é verdade; mesmo assim, precisava de 

sentir a tua presença espiritual de uma forma “palpável”, se assim se pode 
chamar àquilo que é espírito!! 

Recordo tantas vezes e, por isso me repito, aquela energia 
avassaladora que me entrou pelo carro, fez anteontem um ano, quando ia 
ter contigo ao Hospital, na véspera de partires… e aqueles cheiros tão 
intensos que marcavam a tua presença…! Sim, sabes que leio muito sobre as 
místicas e, por isso, compreendo que todos esses sinais que de ti recebi, 
indicavam que ainda pairavas no plano astral, muito próximo da Terra, da 
qual tinhas partido numa viagem sublime. Hoje, já estás longe e isso é 
excelente, totalmente inserida naquela beleza celestial que te acolheu e… 
não me é dado captar-te, mas sei, de coração convicto, que me acompanhas 
e me guias nesta estrada que ainda percorro. 

Até breve, querida amiga, em que me virás receber na plenitude 
dessa luz que é teu privilégio! 

Com amor, Dalila 
 

45 Minha querida Aida, dirás que me repito em cada mensagem que 
te dirijo. E por que será?! Porque me vejo perdida nesta solidão que me 
sufoca. Chego a ir para a rua… só para ter alguém com quem falar! Fazes-me 
tanta falta neste relembrar que eu era a pessoa mais importante da tua vida! 

É um acto de egoísmo da minha parte, eu sei e uma tremenda falta 
de fé no Alto, penso. Que Deus me perdoe! 

Crente como sou e com alguma elevação espiritual, não deveria, por 
um minuto que seja, perder-me neste emaranhado da vida, como se de 
alguém que ainda está na base da montanha se tratasse… Que fazer?!  

Quê?! Ostento vaidade?! Achas?! Não, não creio! 

 
45 Quinta carta para o Céu – 13.10.2017 
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Apenas sentimentos confusos que invadem a minha alma e que 
aumentam ainda mais a perplexidade que me envolve. Afinal, que caminhos 
percorro?! Que místicas defendo?! 

Já nada me dizes, nem sei se me proteges desta angústia que me 
absorve e que me faz sentir a mais numa casa tão grande e tão vazia! Sei e 
recordo que nem sempre fui justa contigo e, quem sabe, será a minha 
punição viver rodeada de conforto quando, à minha volta, há tanta 
fragilidade?!  

Só tu sabes quanto procuro, melhor, quanto tenho procurado ao 
longo da vida, talvez numa linha de compensação, envolver os outros em 
experiências que deveriam ser de alegria, de empenhamento, de cultura… e 
que vejo, afinal?!  

Rendo-me às tuas convicções! 
Por outro lado, as místicas remetem-me para um percurso de 

aceitação, com base no livre arbítrio de cada um e, nesse sentido, há que dar 
tempo para que Jesus se faça Caminho, Verdade e Vida em mim, em todos! 
Saberei esperar esta alquimia, esta transformação da pedra tosca em 
diamante?! 

Enquanto coabitávamos na terra, eu fugia a estas conversas contigo 
porque não queria que me confrontasses com tão dura realidade. Hoje, és 
Luz e terás, porventura, outra visão mais optimista sobre os altos e baixos 
que definem a nossa trajectória pelas veredas do mundo; sabes também que 
o ser humano, ainda que tenha uma percepção mística da existência, ainda 
que conheça a lei da causalidade ou lei do Karma, ainda que saiba que cada 
pessoa tem direito à sua escolha… mesmo assim, custa-lhe aceitar as suas 
próprias limitações e as dos outros, o conflito de gerações, o vazio de vidas 
que se constroem no nada, sem objectivos… e, nessa luta entre o verdadeiro 
conhecimento e uma vivência adulterada, reside o sofrimento humano, 
neste caso, é aí que se instala a minha dor. 

Por ora, acabei, mas em breve regresso, porque enquanto te escrevo, 
a alma suaviza-se. 

Quereria abraçar-te nessa luz em que vibras e na qual te tornaste. 
Anseio partir! Encurta esta distância que nos separa para que a 

minha vida ganhe outro sentido e, em breve, também eu possa atravessar a 
luz e fundir-me no Universo, sob o teu olhar protector.  

O teu espírito sente que te envio um beijo de muita saudade?!  
Creio que sim! Então, recebe-o.     

                                                             Dalila           
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        Querida amiga, cá estou de novo, mas só em jeito informativo, não te 
tenha passado qualquer coisa ao lado… por entre os teus voos cruzados!!! 
 

        46 No almoço de Natal da Sénior, a 9 de Dezembro de 2017, foi lançado 
o Nº2 da Revista Plural-Idades e eu fui convidada para fazer o seu 
lançamento. Como calculas, não podia evitar uma referência ao teu nome, 
secundada pela Ana, para que a tua memória continuasse viva e, no fim, 
propus que “Parabéns a ti, Jesus!” fossem cantados e acompanhados pelo 
grupo dos “Cavaquinhos”. Assim, a tua bela canção ultrapassou trinta anos 
neste fluir do tempo, de 1986 a 2017. 

Dizer-te ainda que, tendo eu consultado na Internet o “site” da USAz, 
acedi à Revista “Plural-Idades 1” na sua designação on-line “Activ-Idades” e, 
no espaço que é dado a qualquer internauta para comentar, escrevi:  

“Sinto-me muito feliz pelo privilégio de poder aceder à Revista "Activ- 
-idades" on-line. Este número tocou-me particularmente porque perpetua a 
memória de alguém que me é muito querido, a colega, amiga e Irmã Aida 
Coelho. Uma história de superação, "da lei da morte libertada" por este 
excelente grupo de amigos que, dir-se-ia, a conheciam desde sempre. 

Estou a preparar a sua Biografia que se intitulará "Uma Força da 
Natureza" e conto incluir a Revista "Plural-Idades"/"Activ-Idades" como 
Referência Bibliográfica bem assim o manancial de fotografias que só hoje 
descobri e que assinalam o seu ano e meio de 
inserção na USAz. 

                                  Dalila de Jesus Guerrinha” 

Gostaste??! Acredito que sim! 
Mas, não me fico por aqui!  
A Ana Machete, nas aulas de Pintura, 

desenhou um quadro em tua homenagem, 
numa maravilhosa, interessante e carismática 
simbologia. Esteve patente na Exposição sobre Música no Grupo Musical e 
Desportivo União e Progresso de Vendas de Azeitão, após o que… adivinha…  
ofereceu-me o quadro!! Pendurei-o no Hall, à entrada do teu quarto e 
também foi integrado na “Activ-Idades” Nº1. 

E… só mais uma, para encerrar esta mensagem: no decurso de 2017, 
enviei para o Jornalinho, tal como tinha previsto, algumas das tuas canções 
associadas às diferentes épocas do ano e foram todas divulgadas. 

 
46 Mensagem informativa – 23.12.2017   
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Voltei, querida amiga, levando ao teu alcance, não uma carta mas algumas 
das muitas reflexões que fiz numa viagem de meditação … desabafos ou ecos 
d’alma que partilho contigo em interpelação constante, transpondo, afinal, as 
palavras de Santo Agostinho: 

           “Porque estaria eu fora dos teus pensamentos,  
Apenas porque estou fora da tua vista? 
Não estou longe, somente estou do outro lado do caminho.” 

 

          
 
 
 
 
 
       47 Os caminhos de gratidão que nós ambas vivenciámos na terra 
continuam a desenrolar-se em sucessivas espirais que atravessam o espaço 
e cujo eco se repercute no mais íntimo de mim própria. 

Porém, no dia-a-dia, quando olho dentro de mim e também à minha 
volta, nem sempre leio nos meus nem nos gestos dos outros esse circuito 
autêntico que beneficiaria espiritualmente quem emite e quem recebe…  
Penso no porquê desta fraqueza humana que nos incapacita de reconhe-
cermos com a alma e de agradecermos tudo o que nos chega, até mesmo o 
sopro de vida que, a cada segundo e de forma espontânea nos revitaliza. 

Lucas (17:11-19) conta que Jesus curou dez leprosos e que só um 
Samaritano voltou para bendizer e agradecer ao Senhor. Este homem, pelo 
seu gesto, fez interagir a gratidão e o amor. Recebeu a graça divina em 
plenitude, no corpo e na alma. Porém, os outros nove que também ficaram 
curados e não pararam para agradecer, ainda não tinham percorrido a 
estrada do amor nem tão pouco percebido que a vida é uma dádiva 
permanente que se alimenta da fé. O corpo ficou limpo, mas a alma 
continuou impura. 

Também no nosso quotidiano nos esquecemos, quantas vezes, tal 
como os nove, de agradecer a Deus ou ao Universo todo o bem que 
desfrutamos. É mais comum sentirmo-nos magoados com as contrariedades 
e dissonâncias que nos atropelam; com a falta de saúde e com a escassez de 
dinheiro; com os desentendimentos e com os estigmas sociais; com o calor 
e com o frio; com a chuva ou com a falta dela… Chegamos até a confrontar 
Deus pelo nosso desassossego. 

Tornámo-nos pessoas com um ego visivelmente exacerbado. Só 
censuramos, protestamos, lamuriamos…em vez de sermos instrumentos de 
gratidão por todas as graças recebidas e pelas novas oportunidades que cada 
dia, cada instante, nos proporciona.  

Ajuda-me, Anjo protector, a transcender este limiar de insuficiência 
que é nosso paradigma na terra para que, a pouco e pouco eu comece a subir 
a montanha de luz que me transfigure! 

 
47 Desabafos para mim própria – 07.04.2018 
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Diz-me se penso bem: creio que o sentimento de gratidão tem de 
estar implícito em tudo o que se recebe e deveria coexistir em cada ser 
humano com aquela pujança que preside à busca salutar do alimento; à 
partilha, na luta pela sobrevivência; à glorificação, quando conquistamos o 
pão nosso de cada dia! Sim, eu creio que a gratidão se gera nesta 
sensibilidade amadurecida que irrompe do milagre do quotidiano expressa 
através de palavras, de ofertas, de rituais ou por comovidos silêncios… 

Amiga, não sei que linguagem captas melhor, a dos silêncios ou a das 
palavras?!... pouco importa! Aceita este extravasamento de mim própria 
que chegará a ti em ondas de gratidão que, espero, se possam fundir com a 
tua energia. E recordo-te aquele pensamento anónimo de que tanto 
gostavas e que integraste na tua recolha: “Não são as pessoas felizes que 
são gratas. São as pessoas gratas que são felizes.”  

Acho que vou por aí! Vou esquadrinhar este percurso, a ver o que dá, 
mas gostaria que me acompanhasses…  Vamos a isso! 

 Aquieto por instantes a minha mente. Agora… experimento listar 
tudo aquilo que faz parte do meu dia-a-dia: Família, casa, alguns bens, 
emprego (olha que esta Biografia está a ser um verdadeiro emprego!!) 
salário/pensão, alimento na minha mesa, uma cama para dormir, a cultura 
que adquiri e que me permite não integrar a lista dos 775 milhões de 
analfabetos no mundo inteiro… Na mesma sintonia, observo com os olhos 
do espírito a vida que acontece à minha volta, lá fora: contemplo o 
crepúsculo matutino que desponta no horizonte e maravilho-me com a 
suave energia do nascer do Sol; sinto o cheiro da terra molhada pela geada 
que caiu de noite; toco na pequena flor que desabrocha com o orvalho 
matinal; sinto a vida a palpitar no coração da humanidade; escuto o gorjeio 
dos passarinhos quando, ao entardecer, recolhem aos seus ninhos; assisto, 
sem pressas, ao pôr-do-sol a desaparecer no ocaso, quiçá no mar… e 
contemplo as cores com que Deus pintou o Universo! Espreito a Lua cheia 
quando, matreira, parece esconder-se por entre as nuvens, para depois se 
revelar, soberba, em todo o seu esplendor! 

A gratidão a fluir no perfume da vida … 
Penso que a falta de gratidão inibe que o amor se dilate. 

 Em conclusão, parece-me que a gratidão gera amor e vice-versa. 
Eu sou grata… irradio amor… logo sou feliz! 

Dalila 
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               48  Era uma estrela cadente  
       Que tocou a tua janela, 
       Dormias serenamente 
       E não conseguiste vê-la. 
       Não ouviste aquela nota 
       Que um arcanjo tocou, 
       Quase te entra pela porta 
       Por pouco não te acordou! 
       Início de madrugada 
       Foi uma aragem serena. 
   Tu dormias sossegada 

Não a sentiste que pena! 
Brilhou com tanto fulgor 
Que não pode haver engano. 
Espalhou poeira de amor 
Sobre as teclas do piano. 
Tal como chegou partiu 
Talvez para a “Terra-do-Nunca”, 
Ao partir ainda sorriu 
Lembrando a “árvore caduca”. 

 
 

 
 
 

         49 Minha querida Aida, teria sido menos desastrado o meu dia se, logo 
de manhã, tivesse começado a escrever-te para deixar escoar esta angústia 
que me incapacita de tudo. De nada me servem tantas leituras, tanta 
“sabedoria balofa” … para me deixar cair neste fosso profundo em que ora 
me enterro. “Bem prega Frei Tomás…!” 

Hoje, faz dois anos que o Joanito partiu, como bem sabes, depois de 
termos lutado tanto por ele à distância e de o querermos manter vivo 
através do fio do telefone…  

Já te encontraste com ele?! Singram os mesmos caminhos nas 
hierarquias espirituais, ou depende do grau de evolução de cada um?!  

 
48 Elita Guerreiro – 2º Poema – 27.04.2018 
49 Sexta Carta para o Céu – 01/02.05.2018 

A MENSAGEM NO PIANO 

Nota bem, que este 
poema da Elita contém 

um implícito: a 
referência a um texto 

que eu fiz em 2014  
“A Árvore de folha 

caduca” e que te enviei 
por e-mail mas 

que não valorizaste, o 
que me magoou 

bastante. Estava muito 
bem concebido, por 

sinal. Desculpa a 
vaidade! 
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Gostaria tanto de saber que afinidades tens nesse mundo espiritual 
que é a tua casa, se te sentiste envolvida pela energia do teu querido Pai, da 
tua saudosa Mãe, da tua Avó tão terna e… a Pepita Ivone??! 

Os livros esotéricos ensinam que, ainda que os espíritos reencarnem, 
há sempre uma parte da sua energia que fica nesse lar celestial que é a nossa 
verdadeira casa. Segundo essa interpretação, quando subiste, também te 
terás confrontado com parte da minha própria energia, que restou no 
espaço infinito, quando encarnei como Dalila. Que sublime terá sido!! 

Também creio que o espírito dos meus familiares, com quem te 
cruzaste nesta caminhada terrena que há pouco se finou, esteja a interagir 
contigo através de ondas de energia pelo espaço sem fim, para que todos 
progridam e se preparem para uma nova luta com vista à remissão do Karma 
individual e colectivo. 

Hoje até a Elita me falou de ti com mais um poema que te dedicou. 
Queria que aquele texto fosse autêntico, não apenas poesia, porque contém 
nele a essência de tudo quanto me prometeste: – “Nunca te deixarei!” – Foi 
o que me disseste cá em casa antes de sairmos para o Hospital. Relendo o 
poema dezenas de vezes, creio mesmo que a tua presença terá esse toque 
diáfano, qual estrela cadente, qual nota musical que se repercute através 
dos éteres… qual brisa que agita suavemente as cortinas do meu quarto e 
do meu coração e que deixa o seu brilho a pousar na nota “Lá”, num flash 
de mil cores que irradia por toda a casa… 

Queria tanto sentir-te, na subtileza do teu espírito, mas o peso do 
meu corpo puxa-me cada vez mais para a terra, distanciando-me 
assustadoramente da elevação mística a que tanto aspirei. Peço-te, se te é 
dado interceder por mim, que me apontes os caminhos que já cheguei a 
trilhar e me ajudes a dar-lhes consistência, força, alma!  

Não deixes que me perca e me afogue com coisas vãs e mesquinhas, 
em desabono dos valores do alto que foram sempre a minha meta!  

Oiço constantemente as tuas canções, como se fora a primeira vez, 
agora até no novo carro, onde posso colocar uma Pen. Em toda elas e, em 
cada uma em particular, leio o alcance pedagógico e didáctico que foi 
sempre teu lema e que conseguiste imprimir com extraordinária ênfase. 
Lembram-me aqueles momentos de intenso dinamismo em que elas 
nasceram, quando as ensinavas aos meninos, estimulando-os a que 
brilhassem… e penso que todo esse trabalho, todo o teu empenhamento 
teria merecido uma maior e mais intensa divulgação nesta escola terrestre 
que trilhaste, pela imensa beleza poética, pela rima, pelos ensinamentos que 
elas transmitem… naquela síntese que o verso exige!  
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Sabes o que penso?! Nada está perdido, pois disfrutas agora desses 
tesouros acumulados no Céu!! 

Mas, na Terra, estou cá eu! Não foi por acaso que eu fiquei e tu 
partiste! Estou a dar cumprimento à tua Biografia com a inclusão de todas 
as tuas canções. Sabes que uma tarde me meti na procura incessante de 
cassettes?! Tenho a certeza que mas apontaste a dedo… como é que eu as 
encontraria do nada?! A verdade é que muito de ti ali está e… mais não digo! 
Apenas que estou a trabalhar intensamente e já sabes que quando me 
empenho… “ou vai ou racha”! Como gostaria de a terminar na altura do teu 
aniversário!! Vê lá se dás um jeito, mexe os cordelinhos a favor de ambas!! 

 
Acho que estou mais leve, depois destes desabafos que extravasam 

os sentimentos que inundam a minha alma e só posso compreender que me 
acompanhas na distância que nos separa, porque a morte é apenas uma 
mudança de estado. O teu espírito continua aqui, bem vivo, pairando sobre 
tudo. Com ele falo, troco impressões e ainda me acontece, quando tusso de 
noite, tentar não fazer barulho para não te acordar à distância… Mas que 
gostava de ver-te, não o nego! De ouvir-te, pelo menos! Quantas vezes te 
tem apetecido puxares-me as orelhas, chamares-me a atenção para as 
minhas tropelias e desarrazoados??! 

Olha, dá-me força para eu conseguir virar esta página!  
A solidão e o desamor sufocam-me! Apesar de tudo, eu que tenho 

dito sempre que estou pronta para regressar ao “Lar”, agora gostaria 
primeiro de terminar o teu livro e de dar rumo à vida daqueles que, creio, 
também fazem parte do cumprimento do meu plano divino, mas tu foste a 
figura de eleição, a excelência de todo o meu percurso! 

Aceita com amor e carinho estas palavras. Devo-te muito, devo-te 
tudo. Deixaste-me os teus recursos para eu gerir com dignidade e espírito 
solidário. É isso que tento fazer, num jeito de partilha e equidade.  

Sabes a falta que me fazes! Ninguém me conhecia melhor do que tu! 
Mas sei que precisas trilhar livremente os espaços infinitos em que o teu 
espírito se torna UNO com a Luz transfiguradora e isso dá-me uma imensa 
alegria! Dir-se-ia que te fundes na poesia das tuas próprias canções e que 
encontraste a Paz de que tanto precisavas. 

Um abraço infinito, minha Irmã na Luz! 
Dalila 
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                  50           Uma brilhante estrela 
Tocou a minha janela, 
E a poeira que deixou 
Tornou a noite mais bela! 
Anjo-da-Guarda vieste 
Consolar meu coração, 
E o roçar da tua veste 
Afagou a minha mão! 
Ficou um rasto de luz 
E o som da tua voz, 
Como a dizer que Jesus 
Está a olhar por nós! 

 
 
 
 

 
         51 Eis-me, querida Aida, em rota de despedida!  

A tua Biografia está completa e recheada de figuras de estilo! 
Sei que me ajudaste e que me fizeste companhia nas longas noitadas 

dos últimos meses. Várias vezes te respondi: 
– Já vou! Estou a chegar a um ponto certo… 
 
Não sei se este traçado te agradou, se correspondeu inteiramente às 

tuas expectativas, eu por mim estou feliz! Porém, apesar de sentir a tua 
presença à minha volta, nunca ouvi a tua voz, nem ao natural, nem em 
reverberação, como acontecia com Annie Kagan; o livro que escrevi foi a 
descrição da tua passagem pela Escola da Terra, o dela foi a vida do Billy na 
Escola do Céu; no teu, acedi ao real, ao palpável, a um saber de experiências 
feito, por todos comprovado; o dele, foi fruto de um ditado místico, 
proveniente de outra dimensão, com um vibrato diferente, a flutuar no 
espaço… mas captado a uma distância inimaginável de anos luz, 
descrevendo a energia na qual se tornou!  

Até hoje, repeti a sua leitura várias vezes. Gostei muito. Gosto de 
ambos. Escritos por duas Irmãs. Seleccionei uma curta citação, impregnada 
de linguagem musical. (Pág.152. Ed. Albatroz) 

 
50 Elita Guerreiro – 3º Poema – 18.12.2018 
51 Sétima carta para o Céu – 07/08.03.2019 

MEU ANJO DA GUARDA 
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“Cada pessoa é um instrumento do Divino, compondo sinfonias 
cósmicas enquanto está na Terra. Alguma da música é melódica, outra é 
dissonante, alguma é alegre e optimista, outra é mais lenta e melancólica. 
Não importa. Cada peça fará parte da tua própria serenata na vida após a 
morte. Todos os teus esforços, os pontos positivos e negativos, serão uma 
melodia que nem sabias estar a cantar.” 

Bom, se quiseres que eu também faça a tua travessia mística do 
espaço, estou pronta. É só apareceres e ditares!!! 
 

 
Mas antes mesmo de te dizer “adeus” gostaria ainda de te falar de 

um passeio… vê tu, do que eu me fui lembrar, mesmo no fim!   
Um passeio que fiz com a Olívia. É certo que estive em vários locais 

maravilhosos, com ou sem ela, mas de todos eles, seleccionei uma viagem 
aparentemente banal ao mundo maravilhoso das Cerejas no coração da 
Serra da Gardunha, naquela singela ruralidade que era teu apanágio. 

Que encantamento terias experimentado neste manancial que a 
natureza proporciona e quão maravilhosa é a mão de Deus que nos devolve 
em abundância os frutos da terra! Não precisarias de áudio-descrição… pois, 
a teus pés, se revelava todo o esplendor da Mãe-natureza, em galhos 
recheados de cerejas, à mão de semear, ditados pela opulência do Criador, 
ora quase rastejando pelo chão ora atingindo até os mais altos ramos onde 
a mão já não alcança. Tocou-me sobremaneira 
esta viagem da qual desfrutarias por ti própria, 
mão aqui… mão ali… vivenciando na subtileza 
do toque, a plenitude abençoada da natureza 
que tanto amavas.  

Vês, que simplicidade esta, tanto mais 
bela quanto mais pura!  

Poderá parecer até demasiado prosaica 
esta minha concepção, desvalorizada por 
aqueles que veriam apenas pomares de 
cerejas, por vezes até aglomerados, sem 
estética, num chão bravio de piso muito 
irregular e mesmo de difícil acesso. 

Há sempre um outro olhar sobre as coisas que nos modela o sentir; 
há sempre um crivo para separar o trigo do joio; há sempre a expectativa de 
uma energia de Luz que nos transfigure! 
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De regresso, deixei-me invadir pelo momento inefável do 
entardecer, naquela mística do pôr-do-sol que nos desapega de nós, da 
nossa interioridade… para olharmos mais longe, na linha ténue do horizonte 
onde, por instantes, imaginei ver-te a acenar-me, a acenar-me… delineada 
por entre o dourado e o róseo fugaz e logo indefinida no rubro que se 
expande vigoroso,  raiando a terra inteira.  

Adeus, Aida, até breve! 
 
Em ti debitei ecos da minha alma, de ti espero um despertar da 

sensibilidade, como que uma luz que do alto me envias e me guia na estrada 
que percorro. O que queria mesmo era caminhar, caminhar, caminhar… 
fosse por atalhos ou veredas, cada vez mais leve, em sucessivos 
despojamentos da materialidade, enquanto te sentia a esvoaçar… com as 
tuas asas de Anjo… ias e vinhas, sussurrando-me canções diáfanas! 

E eu, que queria também ganhar asas e assumir a sacola do carteiro, 
pensava: 
 

      Se o Anjo voltasse 
      Queria pedir 
      Me desse asas brancas 
      P’ra com Ele subir… 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
A colega e amiga Olívia conheceu a Aida nos finais da década de 70 e 

esteve sempre presente até ao seu fim …  
Conheceu-a a caminho do apogeu da sua carreira profissional.  
Propôs-me um sentido testemunho que percorre e preenche todos 

os meandros do seu percurso, a partir dessa data.  
Pela forma coerente, organizada, sintética e sequencial, figurará 

como Conclusão desta Biografia. 

https://www.google.pt/imgres?imgurl=https%3A%2F%2F3.bp.blogspot.com%2F-TmUKUre3gEg%2FV4fAXnMkC0I%2FAAAAAAAAA4c%2F78i4l2LaZywXAgixie-8mNm3bQXs8yfYACLcB%2Fs1600%2Fsubindo%252Bpara%252Bo%252Bc%2525C3%2525A9u_stairs-to-heaven_escada%252Bpara%252Bo%252Bc%2525C3%2525A9u.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.elvisrocket.com.br%2F2016%2F07%2Fescada-para-o-ceu.html&docid=XDieYbo4vEzFLM&tbnid=IQNExpX7YBSRKM%3A&vet=1&w=1200&h=900&bih=720&biw=1253&ved=0ahUKEwiI3c2C1vHgAhVLAGMBHc-yBFMQMwhBKAIwAg&iact=c&ictx=1
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CONCLUSÃO 

 
“Se lhe pedirem para ser varredor de ruas,  

  varra as ruas como Michelangelo pintava,  
  como Beethoven compunha ou como Shakespeare escrevia.”  

                                                                                                              MARTIN LUTHER KING   

 
 
 
“SONHEI COM UM ANJO” 

 

Estou perante uma folha de papel imaculado. Queria poder colori-la 
com histórias magníficas passadas com Aida Coelho num convívio de 
quarenta anos. Falta-me “engenho e arte”. Limitar-me-ei às ténues 
pinceladas que a memória me ditar. 

Conheci-a na Escola Preparatória Damião de Góis onde tínhamos 
alunos comuns. Não fossem os obstáculos que encontrava no caminho, 
ninguém diria que era cega: 

– António, ainda não escreveste o sumário! 
– Escrevi, sim! 
– Não tiveste tempo de escrever bem! 
O aluno levanta-se com o caderno na mão, dirige-se à Professora e 

diz-lhe: 
– Está tudo bem, setora! Quer ver?  
E, mostrando-lhe o caderno, espera que ela observe e leia, numa 

relação tão natural e tão sincera, como se ela de facto pudesse ver. 
Nem um só aluno se levantava ou lhe desobedecia nas suas aulas 

dinâmicas, alegres, felizes, pedagógica e didacticamente exemplares. Eles 
não percebiam como a Aida detectava qualquer maroteira ou troca de lugar. 

Todos nós, colegas de estágio, nos servimos dos seus conhecimentos 
musicais e da sua disponibilidade para ilustrar as aulas ou as conferências do 
rigoroso estágio pedagógico da década de oitenta. Relembro as conferências 
de Manuela Cravidão com José Carlos de Vasconcelos e com José Gomes 
Ferreira e a preciosa disponibilidade e colaboração da Aida que, para o efeito 
musicou e interpretou, respectivamente “Guitarra Laranja Azul’ e “Pobres, 
gritai comigo”, acompanhada à guitarra por um prof. de Moral e Religião, 
cujo nome não recordo. 

https://www.frasesfamosas.com.br/frases-de/martin-luther-king/
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Nesse ano, na minha aula de Português, fizeram-se cartões de Natal 
com pétalas de rosa naturais que os meus alunos, também seus, lhe foram 
oferecer.  Como resposta, em jeito de agradecimento, fomos presenteados 
com “O Natal de Jesus”, tocado na flauta e/ou cantado em coro, maravilhosa 
canção imediatamente criada e ensaiada na sua aula de Música e que 
acabou por vir a fazer parte da Festa de Natal da Escola.  

Em 1988 assisti a uma aula em que a Aida preparava os alunos para 
uma ida à Ópera, ao S. Carlos. 

Explicava-lhes o que era a Ópera, um drama encenado acompanhado 
de música e canto, o enredo e a classificação dos cantores. 

As crianças, atentas, tiravam apontamentos à sua maneira. 
A certa altura, perguntou-me:  
– Também quer ir? 
Tinha conseguido 94 bilhetes gratuitos. 
Aceitei entusiasmada. Fui com ela e com outros colegas, como 

acompanhantes de três turmas dos seus privilegiados alunos, assistir às 
“Bodas de Fígaro”. Aida convidara também as suas médicas de Homeopatia, 
Dra Solange Theresinha que, infelizmente, cedo nos deixou e a jovem Dra 
Alda Pereira da Silva.  

Acreditem que foi a minha estreia.  
É certo que na ruralidade da Serra do Açor assistia diariamente ao 

drama do pastor solitário de capote de burel ou de “surrobeco”, botas 
cardadas, chapéu de aba larga, desaparecendo entre sulcos atapetados por 
vítreos e grossíssimos mosaicos gélidos e fofos de neve, donde era 
arrancado pelos dentes hercúleos do seu fiel guarda-costas, o cão, nervoso, 
escanchado, com as patas exangues pela aflição, esforço e frio. 

De lenço de algodão às riscas vermelhas e azuis, com as mãos rudes, 
enregeladas e sujas, encostando ao pífaro ou à flauta de cana os gretados 
lábios roxos, encortiçados, este eremita guardador de santas ovelhas, 
entoava celestiais melodias ao Criador… 

Espectacular Ópera da Natureza com o ballet das árvores, o sibilar do 
vento, no orfeão de vozes de lobos, javalis, raposas, cabras, ovelhas, galos, 
galinhas, bois, grilos, cigarras, cães e gatos, no murmúrio de rios, riachos e 
cascatas, nos trinados dos passarinhos… num infinito universo de tenores, 
barítonos, baixos, contraltos, sopranos… acompanhados de silêncios 
brancos em décors de granito e de xisto… 

Porém, assistir a uma ópera no S. Carlos, foi a primeira vez. 
Nem a leitura das “Prosas Bárbaras” ou de “Os Maias” de Eça de 

Queirós, me espicaçaram tão fortemente. 
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Os alunos, com grande espanto nosso, sabiam o argumento de cor e 
mantiveram-se atentos e apaixonados como eu, durante quatro horas. 

  
Trabalhei com a Dalila e com a Aida no NAPDV, durante oito anos, 

onde se fizeram excelentes experiências pedagógicas inéditas, levando-nos 
ao entusiasmo de serões noite dentro, onde os seus elegantes, ágeis e 
sensíveis dedos de pianista, de violinista e de pessoa cega, habituada a ler 
os pontinhos de Braille, testavam cada uma das cinco mil figuras musicais, 
as linhas dos quadros magnéticos, as figuras em relevo das bandas 
desenhadas,  cada página do precioso livro “EU E A MÚSICA” transcrito em 
Braille, de colaboração com a professora Helena Redol, com todas as 
imagens em relevo  para que o aluno deficiente visual pudesse ter o seu 
próprio manual e o professor cego pudesse seguir, com qualquer aluno, o 
livro adoptado. Este livro foi a verdadeira obra de arte do NAPDV. 

 Mimosos e delicados dedos que liam e corrigiam tantos textos e 
documentos saídos dos departamentos do Ministério da Educação, 
transcritos em Braille, que seguiam diariamente para as escolas. 

De realçar também os inúmeros contactos com os colegas, colhendo 
informações sobre as dificuldades no contexto escolar e possíveis soluções, 
numa troca constante de experiências, sempre com a preocupação de se 
poder melhorar a qualidade do ensino e o sucesso das crianças … 

Por ela, como pessoa experiente na sua deficiência, passava também 
a sugestão e preparação de conferências e de reuniões, enfim um mundo 
que envolveu todos os professores cegos do Ensino Preparatório do nosso 
País e que trouxe até eles personalidades tais como o Ministro Roberto 
Carneiro, Directora-Geral Maria Helena Valente Rosa, Director de Serviços 
Victor Barros e Chefe de Divisão Aura Goulão, Professores Catedráticos 
como a saudosa e querida Maria Lúcia Lepecki, Profª Vânia Xaves ou os 
colegas destacados nos vários Departamentos da DGEBS – Português, 
Núcleo de Comunicação e Teatro, Núcleo de Apoio à Comunidade, Núcleo 
de Avaliação… entre outros e que envolveu ainda uma equipa de professores 
Suecos, avançadíssimos em técnicas para a deficiência visual, que 
considerou de vanguarda todo o trabalho desenvolvido pelo NAPDV, sob 
responsabilidade de Dalila de Jesus Guerrinha, manifestando até vontade de 
vir fazer um estágio connosco. 

O Professor Doutor Augusto Deodato Guerreiro dá disso testemunho 
no seu “Dicionário de Conceitos, Nomes e Fontes para a Inclusão”. 

Foi a profª. Aida Coelho (a nossa Aida) que me pôs em contacto com 
um mundo que eu desconhecia, o mundo dos cegos.  
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O prof. Queiroz, do Porto, mostrou-nos como se podia trabalhar com 
o computador e utilizá-lo para dar aulas de Inglês. Ainda mal se falava em 
computadores, já este Professor fazia conferências e corria, nas salas de Rio 
Tinto, de computador sobre rodas. 

O prof. Lúcio, de História, sozinho no palco, a tocar acordéon, em 
momentos de lazer, enchia uma sala de espectáculo. E tantos outros que 
fizeram de mim uma mulher diferente pelo seu grande exemplo.  

Graças à Aida eu posso referir ainda, entre outros, os colegas 
Henrique Portugal, grande exemplo de Homem, de professor e de filho, o 
prof. Renato Espada e o casal cego Joaquim de Jesus e Fernanda Pereira, 
com três filhos pequeninos…, o querido prof. Roque que fazia parar o mundo 
pelo seu virtuosismo a tocar violino. A Aida moveu céus e terra para o 
convencer a ir para o ensino. Conseguiu. E ele enternecia e sensibilizava as 
crianças pelos sons divinos que espalhava pela sala.  Perdoem os outros, cujo 
nome e experiência não cito aqui e, com quem tirei a melhor licenciatura da 
minha vida. 

A relação da profª. Aida com os colegas de outros gabinetes, na 
DGEBS, era sui generis. Elegante, simpática, digna, sem qualquer 
subserviência e sempre actual na pedagogia, na didáctica, nas notícias, na 
economia, nas finanças… 

 Profs Ricardina, Lurdes Graça, Maria de S. José, Celeste Goulão, 
Natalina Moura, Amílcar Martins, José Henriques, Teresa Malheiro, a 
economista Fátima e, tantos outros, partilhavam com ela projectos 
completamente inovadores. 
 

Mas a Aida nem sempre era fácil. Com forte personalidade e rebeldia, 
criticava, sem dó, tudo o que considerava de má qualidade. 

 Extremamente perfeccionista, rigorosa, exigente, criticava-me o 
«v/b» tão típico da zona litoral a norte do Tejo até ao Porto e os 
regionalismos do meu falar serrano de que, por hábito, nem me apercebia:   

– “Isso está no dicionário? Vem em Aquilino?” 
E… os meus defeitos…  
Eu…na minha boa-fé, pensava que só tinha qualidades!!! 
Que graça lhe achávamos quando aparecia no meio das tias e da mãe 

da Dalila a falar como elas, imitando o seu linguajar madeirense!... 
 
Na Figueira da Foz, nas colónias de férias, de colaboração com as 

directoras Manuela Mendonça e Fernanda Reis, com a sua amiga Dalila e 
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outros monitores, movimentava e animava o dia-a-dia e os serões das 
crianças, um outro mundo lindo e enternecedor.  

Também nelas tive uma esporádica participação com a minha tia 
octogenária. Sentimos imenso prazer na confecção de flores de papel para 
perfumar a sala do festival e esses maravilhosos serões! Era um 
deslumbramento de luz e cor, um misto de poesia e de sonho criados como 
indutores do sono e da fantasia, remate do bulício do dia, na alma ingénua 
de todos aqueles meninos. 

 Terminada a temporada da Colónia, numa noite, a dinâmica e 
criativa Aida Coelho e a minha velha tia entraram na euforia das máquinas 
de jogo, no Casino. O tilintar das moedas sempre que ganhavam, provocava- 
-lhes gargalhadas de profunda alegria. Ganharam muito dinheiro que 
gastaram todo na mesma noite. Vieram para casa de madrugada e tiveram 
uma noite fantástica e inesquecível como “habituées” de salas de jogo!... 

 
 
Nas férias, na década de oitenta, veio com a Dalila e a mãe desta, 

várias vezes a Arganil. Fomos ao Mont’Alto, à Mata do Hospital, à Igreja da 
Misericórdia, ao nosso pinhal das Pegas, ao Serrado… apanhar uvas, pêras e 
maçãs. Ela, feliz, com o saco de pinhas às costas ou pendurada nas árvores. 
Percorreu a Serra da Estrela e a do Açor. Fomos a Góis, Coja, Benfeita, Mata 
da Margaraça, Fraga da Pena, Piódão, Barril e Vila Cova. Esteve na Casa do 
Convento de cujo jardim colheu o verde odor e a beleza das flores.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Vêem-se 
duas fotos: 

Aida, 
apanhando 

uvas e 
empoleirada 

numa 
macieira, 

mas 
encoberta 

pela 
folhagem, 

no Serrado. 
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Quatro fotos: Aida, feliz, transportando pinhas, observando as flores do 
pessegueiro, fazendo festas a um burro e arrastando uma pernada de eucalipto. 
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Andou pelas terras e penhascos do João 
Brandão. Caiu no Rio, em Avô e, dentro 
duns caixotes, no recinto do Santuário de 
Nª Srª das Preces, no Vale de Maceira. 
Peripécias acompanhadas de garga-
lhadas, de boa disposição e de 
algumas excelentíssimas birras, 
também!! 

Nada a impedia de 
colaborar com a minha tia Isolina 
no amassar da broa e dos 
coscoréis, na confecção dos 
farta-rapazes, da tigelada e do 
arroz-doce e em pôr o dedo na 
massa dos sequilhos para 
verificar se a temperatura 
estava adequada… 

E… na costura, apal-
pando a cintura e medindo a 
palmo o comprimento do vestido 
ou no casaquinho de tricot às 
riscas azuis e brancas com botas a 
condizer que fez para o Hugo quando 
ele nasceu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Três fotos: no Rio Alva, lavando a cabeça e usando depois os chuveiros; 
na Quinta das Lágrimas, ajoelhada para chegar à água. 
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De regresso, numa manhã sem sono, inspirada, gravou debaixo dos 

lençóis para não acordar quem dormia, a história da nossa vida. A voz era 
abafada, cavernosa. Mandou-me a cassette. Estava tão real que a minha tia, 
na sua humildade, comentou:  

– É bruxa! Como é que ela sabe a nossa vida?! Muito se riam as duas 
com este comentário. 

Em Faro, apresentou-me a simpática Tia Antonica e a Maria Gil. Que 
bons os acepipes de camarão que nos prepararam, a fazer-nos crescer água 
na boca, até hoje! Eu recorria à Aida sempre que precisava da receita. 

Muito se preocupou com a Maria Gil até ao último dia… 
 
 

 

 

 

 

Aida com o Miguel, sobrinho da 
Maria Gil, de sete anos,  

em Agosto de 1981 na Praia de 
Quarteira-Algarve. 

Quatro fotos: 
No mercado de 

Arganil, com um 
montão de couves nos 

braços; amassando 
broa com a Tia Isolina; 
caminhando com ela, 

de mão dada, 
na Aldeia das Dez; no 
terraço de casa com a 

Olívia, acariciando 
ambas um cãozito. 
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Quanto gostava de ir ao mar em Sesimbra, na sua Figueira da Foz ou 
em Altura, aqui, alojada no solar do casal Mendonça Fernandes!                                                                                                                                                                                                

Um drama para a fazer entrar na água gelada para onde já lhe estava 
a saltar o pé! … 

Que medo, com as ondas a bater e a atirá-la ao chão!! 
Finalmente, que prazer, alegria e regalo!! 
Aliás, partia sempre dela, a iniciativa de aceitar o magnífico convite 

da “Manela”, para a sua casa, em Altura. 
       
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Duas fotos: sobre uma rocha na praia de Buarcos  
e no mar, em Sesimbra, Setembro de 1981 
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Colaborou com a Dalila na assistência à mãe, doente durante vinte 
anos e, à volta de quinze, acamada. Tudo partilhado como se da sua própria 
mãe, que mal conheceu, se tratasse: higiene, mudança da fralda, comida na 
boca, levantar, deitar, pentear, sentar e levantar da cadeira para não se ferir; 
carinho, colchões anti-escara… procura incansável das novidades 
ortopédicas que lhe proporcionassem bem-estar e minorassem o 
sofrimento. VINTE ANOS! … 

Estavam as duas a dar aulas. Arranjavam empregadas de recurso 
enquanto estavam ausentes. Algumas com pouco jeito e pouca preparação. 
Ambas ficavam tristes e amarguradas. A Aida, para modificar o ambiente, 
caricaturava-lhes as cenas e as expressões, com quadras hilariantes. 

Tratava os tios, irmãos e sobrinhos da Dalila como se fossem seus e 
para quem foi sempre “a Aidinha”. Nos últimos dias de vida, falou com os 
sobrinhos, um a um, e deu-lhes os conselhos que entendeu. Oxalá eles os 
saibam aproveitar! 

Partilhava com a AMI e os necessitados algumas das suas economias. 
O Prof. Alexandre Luís, da Casa do Ardina, um dia disse-me:  

– A Aida é muito generosa!  
Um dia, eu vi um jovem a comer dum caixote do lixo. Fez-me tanta  

impressão que comentei. Vim a saber que ela lhe veio a pagar o almoço 
diário na Cantina Social dos Anjos. 

Aproveitou a Licença Sabática para, em trabalhos de grande 
qualidade que desenvolveu com a Dalila, continuar e ampliar o seu projecto 
inicial sobre “As Janeiras em Portugal”. Mais tarde, com a Equiparação a 
Bolseira, pôs a render toda a sua criatividade para o projecto “Ensino 
Precoce do Francês”, animando-o com canções suas, música e letra inéditas 
que interpretou em estúdio, tal como já o tinha feito para o ambicioso 
manual “En Marche” I e II da autoria de Dalila Guerrinha. 

 
Mudaram para a zona de Azeitão. Eu vim para Arganil. 
Ficámos fisicamente mais afastadas. 
A Aida passou a dar aulas de Música na Universidade Sénior de 

Azeitão suscitando grande entusiasmo nesta nova vaga de alunos de mais 
de sessenta anos. Ensinou-lhes os segredos da Pauta Musical e pô-los a tocar 
Flauta e Órgão, por música!!!  

Organizaram-se em grupo, vestidos a rigor e foram cantar as Janeiras, 
batendo de porta em porta e, recolhendo, por graça, alguns tostões, bolos, 
rebuçados, chocolates… numa indescritível alegria e partilha. 

A zona de Azeitão rejubilou. 
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Apesar de todo o secretismo em que envolveu a sua doença, vim a 
descobrir que estava com uma enfermidade complexa, talvez leucemia. 

Corri, na esperança de poder ajudar. Ela, desenganada da cura, 
tentava todos os recursos naturais para contrariar o descrédito da medicina 
convencional. Queria viver!  

Deixou de querer rezar a oração a Nª Srª de Aires que eu lhe trouxe 
de um passeio a Viana do Alentejo, porque esta terminava... “afim de que 
eu possa partilhar bem depressa da felicidade eterna”. 

Fugia da solução dos cuidados paliativos que a Drª Ana lhe oferecia 
no Hospital da Arrábida. Cruel solução para quem está lúcido…! 

Finalmente, na cama desse Hospital, recusava visitas, excepto a 
minha, para que a Dalila não se sentisse sozinha em todo este processo… 

Porém, emocionou-se e, como um Anjo, abria cândida e debilmente 
os braços em agradecimento, quando o seu grupo da Universidade a 
surpreendeu, cantando em coro muitas das suas canções.  

 

 

Abri a janela do quarto. 

             Um raio de luz violeta encheu a sua casa.  
             Um odor celeste penetrou-nos.  
             A Aida tinha abandonado a sua querida Dalila, 
 
esta outra mulher única, genial, com quem partilhou bons e maus 
momentos, durante mais de cinquenta anos. Sem ela, a Aida teria ficado 
absolutamente sozinha, sem família e sem força para lutar, apesar de todos 
os seus talentos. Era humana e, como tal, era frágil, muito frágil. sua casa.  U 

A Dalila deixou tudo para seguir o ideal que lhe vai na alma: SERVIR, 
SERVIR sem limites. E assim fez. Voluntária uma vida. De todo o coração. 
Com alegria. Sem arrependimento. 

 A Aida reconhecia tudo isso e pagou-lhe com a maior gratidão. 
Ajudou-a como pôde e soube, com toda a força da sua alma, da sua 
inteligência, do seu trabalho, da sua orientação e fez da Dalila a mulher 
corajosa, determinada, rápida, perfeccionista, digna, amiga… que todos 
conhecemos. 

Fizeram coisas maravilhosas, impossíveis sem uma preciosa 
colaboração e ajuda mútua. Duas grandes e exemplares Mulheres!... 
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Com o carinho e o esforço emocionado da amiga Fernanda Reis 
ensaiámos e cantámos, sem lágrimas, as suas mais lindas canções de vida e 
de alegria, antes da missa de corpo presente. 

Ouvimos o saudoso e comovido testemunho da Dalila. 
O “Anjo” do sonho voltou. Deu-lhe as desejadas “asas brancas” e a 

Aida subiu com Ele no espaço imenso e cantou “com os Anjos e as harpas as 
músicas lindas de que gostava” e segredou-nos “Cantarei com os Anjos, 
Cantar não me cansa”! 
 

 
 

Deixámo-la na natureza, na sua inesgotável mina de água da “Fonte 
dos Coelhos”, alimentando os pinheiros, as ervinhas, as urzes e as tão belas 
flores selvagens multicolores, sobrevoadas por tantas “andorinhas a pipilar, 
a pipilar” … 

 
 
 
Por milagre ou coincidência reencontrámo-nos todas três nos 

Açores, na povoação de Fazenda, na ilha das Flores, na mina “milagrosa” que 
sustenta a lenda da capela de Nª Srª de Lourdes.  

A mina da Fazenda das Flores é bem uma réplica da mina da sua 
antiga fazenda de Vale Mioto, onde a Aida ficou, sem ficar, a sonhar… a 
voar…  a cantar com os Anjos… para sempre!  

Se forem aos Açores, na vossa próxima viagem à Ilha, não deixem de 
a visitar. Aí, vê-la-ão em espelho. 

M. Olívia Nogueira 
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POSFÁCIO 

 

 
 

 
 

Aida de seu nome pequeno, ingrata a vida que a vista lhe roubou, 
inteligência rara, querer imenso, memória prodigiosa, perspicácia invulgar, 
dona do dom de fazer os outros felizes. 

Um ser extraordinário, amada por todos. 
 
 
 
Querida prima Aidita, quis o destino que nos conhecêssemos bem 

longas iam as nossas vidas. 
Deixou Calvete em criança, a perda da sua mãe, a injustiça da sua 

cegueira, o desaparecimento precoce dos familiares mais próximos e as 
desventuras da vida do seu pai, fizeram-na rumar a Lisboa onde os laços com 
os restantes familiares se perderam. 

Quando em 1968 vim para Lisboa na continuação dos meus estudos, 
a minha mãe pediu-me que tentasse encontrar uma prima, filha do Luís 
Coelho, cega desde criança, acolhida no Asilo Escola António Feliciano 
Castilho, de quem pouco mais se sabia, para além de ser muito inteligente. 
Seguira a carreira da música e era professora de violino, (provavelmente 
notícias do pai, primo e cunhado do meu avô, com quem sempre se 
relacionou). 

Novato em Lisboa com a despreocupação dos meus dezoito anos, lá 
fui até Campo de Ourique. A porta da escola estava fechada, toquei a 
campainha, ninguém me atendeu, pareceu-me o edifício devoluto, pelo que 
desisti, perdendo assim a oportunidade de a conhecer. 
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Passaram-se 40 anos.  
 
 
 
Finalmente, por sua iniciativa, estabelecemos contacto e, numa 

tarde de domingo, encontrámo-nos em frente ao Minipreço de Azeitão, eu 
com a Isabel e a prima Aida com a Dalila, o seu anjo da guarda, o seu apoio, 
a sua amiga de sempre. 

Lembro-me de ter passado os seus dedos pela minha cara e pela 
minha cabeça. Disse-me que não era muito alto, tinha as orelhas pequenas 
e a cara redonda como os Coelhos.  

Acabámos por nos reunir com regularidade, mais na sua casa do que 
na minha, (os Coelhos sempre gostaram mais de estar na sua toca); viveram- 
-se momentos muito agradáveis, de saber, e procurar saber, de boa 
disposição, de histórias fascinantes como aquela onde todos os colegas 
admiravam o tricot da professora e que a Aidita pediu para ver. Com os seus 
dedos viu que a obra de arte, afinal, tinha uma manga pregada ao contrário… 
Lembro-me de a levar no carro e de me indicar o caminho: vire à esquerda, 
vire à direita, siga em frente. Lembro-me que na sua memória tinha o registo 
de todos os telefones dos seus contactos, as letras, as músicas e os poemas 
que foi criando ao longo da vida, os recitais de piano, o interesse pela 
cultura, o carinho como falava do seu querido pai! 

Até que quando menos se esperava, tal como já se passara com os 
seus olhos, uma abrupta e terrível doença a roubou do nosso convívio. 

Sei que na eternidade continuará viva e perspicaz. Na fonte dos 
Coelhos terá sempre água limpa e fresca, na sombra das árvores encontrará 
a paz que todos desejamos. 

Não poderia terminar sem deixar uma palavra de grande gratidão 
para a família Guerrinha, a sua verdadeira família que a acolheu e deu o 
apoio que lhe faltou da sua família de sangue. 

Para a Dalila, que a acompanhou sempre e que lhe descrevia o 
mundo que via com um carinho e uma precisão, como dos seus olhos se 
tratasse… Muito obrigado. 

José Jordão 
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CRONOLOGIA 
 
 
 
 
 

Aida Bruno Coelho 
• Nasceu na Freguesia de Alqueidão, Lugar de Calvete, Figueira da Foz a 

14.08.1937  

• Cegou a 07.02.1942 com um surto de meningite 

• Deu entrada no Asilo Escola António Feliciano de Castilho em Lisboa, a 
26.05.1947 

DIPLOMAS:         

• Curso Geral de Violino – Julho de 1961 no Conservatório Nacional de 
Música de Lisboa  

• Curso Superior de Piano – Julho de 1963 no Conservatório Nacional de 
Música de Lisboa 

• Três diplomas – Março de 1965 (Inspecção do Ensino Particular do 
Ministério da Educação Nacional): Ensino Primário Particular; Ensino 
Particular de Canto Coral; Ensino Artístico Particular 

• Curso Complementar dos Liceus – concluído em Setembro de 1972 no Liceu 
Passos Manuel, Lisboa 

• Curso de Verão de Educação e Didáctica Musical – Julho de 1973 na 
Fundação Calouste Gulbenkian  

• Curso de Introdução à Musicoterapia – Março de 1974 na Fundação 
Calouste Gulbenkian 

• Curso Intensivo de Educação Musical Básica, – Abril de 1974 no 
Conservatório Regional do Algarve, Faro 

• II Curso Intensivo sobre a Moderna Pedagogia da Educação Musical – 
Setembro de 1974, no Conservatório de Música do Porto 

• Diploma Profissional de Estágio para o Magistério de Educação Musical no 
Ensino Preparatório – Ministério da Educação e Investigação Científica – 
Outubro de 1975 

• Curso de Monitora Animadora de Colónias de Férias e Actividades de ar 
livre – IASE – Agosto de 1978  

• Equivalência à Licenciatura em Música – Julho de 1994, na Escola Superior 
de Educação de Lisboa 
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ACTIVIDADES PROFISSIONAIS: 

• Professora de Solfejo no Ensino Particular – Instituto António Feliciano de 
Castilho, de 1963-4 a Julho de 1967  

• Professora do Ensino Primário no Ensino Particular – Liga de Cegos “João 
de Deus”, no ano lectivo de 1964-65 

• Professora de Português do 1º Ciclo na Liga de Cegos “João de Deus” no 
ano lectivo de 1965-66  

• Professora de Francês do 1º Ciclo na Liga de Cegos “João de Deus” do ano 
lectivo de 1965-66 até 1970-71 

• Funcionária da Companhia de Seguros Europêa, no cargo de Telefonista, 
entre 1 de Junho de 1967 e Julho de 1971 

• Início da Actividade lectiva no Ensino Oficial como Professora de Educação 
Musical, Outubro de 1971, na Escola Preparatória Marquesa de Alorna, em 
Lisboa, na qualidade de Professora Provisória, situação essa que manteve 
em 1972-73 na Escola Preparatória de Francisco Arruda  

• Fez carreira no Ensino Básico, sempre em Lisboa, tendo passado pelo Liceu 
Passos Manuel no ano lectivo de 1973-74, como Professora Extraordinária 
de Canto Coral 

• Professora Estagiária de Educação Musical na Escola Luís António Verney, 
no ano lectivo de 1974-75 

• Professora Profissionalizada de Educação Musical (ao tempo, habilitação 
equiparada a Exame de Estado) na Escola Preparatória Fernando Pessoa, 
no ano lectivo de 1975-76 

• Professora do Quadro de Nomeação Definitiva do Grupo de Educação 
Musical da Escola Preparatória de Damião de Góis, desde 1976-77 até 
2000-2001, onde assumiu a função de Delegada de Disciplina de 1978-79 a 
1981-82 e, posteriormente, de 1991 a 1993 e, por inerência de funções, 
com assento no Conselho Pedagógico da Escola. Acedeu ao topo da carreira 
(10º Escalão) em Setembro de 1996. Aposentou-se em Janeiro de 2001 com 
37 anos de serviço (3 no sector privado; 34 no Ensino, dos quais 3 no 
Particular e 31 na Função Pública) 

• Prestou prova pública de Avaliação em 28.04.1995 – Candidatura ao Oitavo 
Escalão  

• Recebeu, reiteradamente, louvores da Associação de Pais da Escola 
Preparatória de Damião de Góis  

• Destacada parcialmente na área da formação de professores do Ministério 
da Educação, em estreita colaboração com Dalila de Jesus Guerrinha – 
DGEBS/DSPRE/DAP/NAPDV – Núcleo de Apoio aos Professores Deficientes 
Visuais, de 1982-83 a 1989-90  

• Regressou à Escola a tempo inteiro em 1990-91 
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CERTIFICADOS DE PRESENÇA E BOM DESEMPENHO: 

• Curso de Movimento e Drama pelo Monitor Amílcar Martins, em 
Penafirme, 1982 

• Curso de Teatro – ministrado pelo Grupo de Comunicação e Teatro, na 
Direcção-Geral do Ensino Básico, em 1984 

• Curso de Dinâmica de Grupo ministrado pela Divisão de Orientação 
Educativa em parceria com o Gabinete de Avaliação Educativa, na Direcção-     
-Geral do Ensino Básico, em 1984 

• No contexto da actividade profissional, participou num número vastíssimo 
de Encontros, Congressos, Seminários, Acções de Formação, Simpósios 
com temáticas muito variadas, desde Encontros para Delegados de 
disciplina à Implementação de Novos Programas de Educação Musical 
inseridos na Reforma Curricular; desde o Congresso sobre a situação actual 
da Língua Portuguesa no Mundo – Faculdade de Letras de Lisboa, 1983 a 
dois Encontros de Literatura para Crianças – Fundação Calouste 
Gulbenkian, 1986 e 1987; desde o Seminário “A Linguagem da acção” 
orientado por Pierre Vayer – Instituto Piaget, 1982 a Acções de Formação 
sobre Insucesso Escolar, Avaliação, Disciplina na Escola e Psicopedagogia 
do Desenvolvimento, orientadas pelo Dr. Bartolomeu Valente em 
diferentes sessões calendarizadas em 1990 e 1991. Com especial relevo, o 
Primeiro Simpósio de Educação Musical, organizado pela APEM – 
Associação Portuguesa de Educação Musical, na Fundação Calouste 
Gulbenkian, Abril de 1973 e ainda quatro Encontros promovidos pela 
referida APEM, orientados pelo Dr. Rui Nery – Do Barroco à Música Actual, 
1992. 

                ACÇÕES DE FORMAÇÃO NO PERÍODO DE DESTACAMENTO: 

• Enquanto Formanda, acções de carácter geral e específicas da deficiência, 
monitoradas por Dalila de Jesus Guerrinha e por outros elementos da 
DSPRE: Repensar o acto de avaliar; Um modelo para a formação de 
professores; Perfil do Professor face à deficiência visual; Objectivos 
Educacionais e Avaliação; Insucesso Escolar; A Informática na Sala de Aula, 
pelo Dr. António Queirós de Pinho; Coro Falado, pelo Dr. Francisco 
Fernandes e Relação Bibliográfica em Pesquisa de Informação por um 
Bibliotecário Arquivista, Dr. Augusto Deodato Guerreiro 

• Na qualidade de Monitora, ver Págs. 123 e 124 

 DIVULGAÇÃO DE TRABALHOS: 

  No âmbito da DGEBS/DSPRE/DAP/NAPDV 

• Co-autora com Maria Helena Redol da transcrição para Braille do manual 
“Eu e a Música” – 5º e 6º Anos (Livro do Aluno e do Professor)  

• Co-autora com Dalila Guerrinha de duas Comunicações: “Alguns 
pressupostos pedagógico-didácticos”, para o Encontro Nacional de 



 
 

453 
 

Professores Deficientes Visuais, in Revista Poliedro, Porto, Outubro 1981; 
“Como dignificar o Professor Deficiente Visual?”, in Revista Poliedro, Porto, 
Julho 1988. 

OBRA PUBLICADA:  

• Ainda que no espólio artístico da Professora Aida Bruno Coelho constem 
160 entradas, 15 delas são desdobramentos – alternância de solo/coro; e/ 
ou mera interpretação. Das 145 entradas que lhe são atribuídas, na 
verdade só existem publicadas em 1992 e 1993, Editorial “O Livro” aquelas 
que enriqueceram o Bloco Pedagógico En Marche, Níveis 1 e 2, da autoria 
de Dalila de Jesus Guerrinha. Um total de dezasseis canções didácticas 
inéditas, Letra, Música e Interpretação, bem como um trabalho de selecção 
de fundos musicais e ruídos para apoio às respectivas cassettes.  
Por outro lado, há muitas canções em falta, por não se encontrar registo  

PROJECTOS INTERDISCIPLINARES:  

Realizados em co-autoria com Dalila de Jesus Guerrinha 

• Licença Sabática – JANEIRAS EM PORTUGAL – Trabalho de Investigação 
Aplicada, ano lectivo 1993-94 – Áreas do Português e Educação Musical  

• Equiparação a Bolseiro – ENSINO PRECOCE DO FRANCÊS – Trabalho teórico- 
-prático com inclusão de dois CDs gravados em estúdio – anos lectivos 
1997-98 e 1998-99 – Áreas do Francês e Educação Musical  

APÓS APOSENTAÇÃO: 

• Em 5 de Outubro de 2006 deixou a vida na cidade e buscou a serenidade e 
a paz que só a tranquilidade do campo transmite, instalando-se em Brejos 
de Azeitão. 

• Em 2 de Novembro de 2009 adquiriu também a nacionalidade espanhola  

• De Janeiro de 2015 a 7 de Junho de 2016 leccionou Educação Musical na 
Universidade Sénior de Azeitão 

• Adoeceu severamente com uma anemia perniciosa  

• Faleceu a 10 de Agosto de 2016, no Hospital de S. Bernardo em Setúbal, 
com leucemia aguda 

• As suas cinzas repousam na sua terra natal, Calvete, Figueira da Foz 

• Em Dezembro de 2016 tornou-se capa da “Revista Plural-Idades”, Nº1, 
editada pela Universidade Sénior de Azeitão onde se incluem textos em sua 
homenagem; foi alvo de dois discursos pronunciados no Lançamento da 
mesma 

• Em 2017 a Revista “Plural-Idades” passou a formato digital com o nome de 
“Activ-Idades” onde emerge a sua foto e textos associados – ver Internet 

• O Jornalinho, instrumento de informação, partilha do conhecimento, 
promoção e divulgação da cultura, via on-line, tem divulgado as suas 
canções numa adequação às épocas do Ano. 
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ÍNDICE ÁUDIO – PÁGINA, TEMPO EM MINUTOS E EM MB 

 
ENTRADA NOME PÁGINA TEMPO TAMANHO 

1  VAMOS SER AMIGOS                                          081 1.50 1.68 

2  VAMOS, RAPAZES! 082 0.58 0.92 

3  SORRIR, AMAR! 082 1.38 1.49 

4  CAVALINHO 086 0.24  0.38 

5  A E I O U 086 1.26 1.32 

6  A NOSSA RUA É ESTREITINHA 089 0.57 0.90 

7  DA MINHA JANELA À TUA 089 0.38 0.60 

8  MOLEIRO 091 0.35 0.56 

9  À NATUREZA 092 3.22 3.08 

10  SALVEMOS A NATUREZA 093 1.36 1.47 

11  OS DIREITOS DA CRIANÇA – SOLO 094 2.02 1.87 

12  OS DIREITOS DA CRIANÇA – CORO 095 2.22 2.17 

13  É NATAL DE JESUS! –  SOLO 096 1.55 1.76 

14  É NATAL DE JESUS! –  CORO 096 1.42 1.56 

15  GUITARRA, LARANJA AZUL 097 1.15 1.14 

16  POBRES, GRITAI COMIGO! 098 1.06 1.01 

17  SOLDADINHOS 100 1.59 1.82 

18  O NOSSO GUIÃO 101 0.43 0.67 

19  PRAIA, CAMPO, JOGOS, TUDO… 101 0.57 0.90 

20  NAS ASAS DO PENSAMENTO 102 2.09 1.97 

21  EU ERA UM PALHAÇO 102 0.14 0.22 

22  ERA UM MENINO 103 1.14 1.13 

23  VAMOS, AMIGO! 103 1.38 1.49 

24  HALLELUJAH (SOLO) 104 0.31 0.49 

25  HALLELUJAH (CORO) 104 0.42 0.66 

26  EU TENHO UM BALÃO AZUL 106 2.52 2.63 

27  CLI, CLI, CLI… 107 1.34 1.44 

28  HINO DOS PIRATAS 107 0.51 0.81 

29  HOJE O DIA FOI BOM A VALER 108 2.05 1.91 

30  ANDORINHAS 108 0.52 0.83 

31  VIRA DA COLÓNIA 109 1.39 1.52 

32  O JOÃO PESTANA 110 0.44 0.69 

33  HINO DA COLÓNIA – SOLO 111 1.21 1.23 

34  HINO DA COLÓNIA – CORO 111 1.42 1.55 

35  VAMOS MÚSICA FAZER! 139 2.45 2.52 

36  COMPASSO BINÁRIO 140 0.12 0.20 

37  COMPASSO TERNÁRIO 140 1.34 1.44 

38  COMPASSO QUATERNÁRIO 140 0.39 0.62 

39  PARABÉNS A TI, JESUS! 141 1.38 1.50 


