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I Diafanias do Mundo 

Esta r~r"~nr;;r, cOlltinuariCl atraves de outros 1l1ovimentos com os da revista Prind-· 
Seam Nova Oll Nova Renascen~a, atraves cia tambcm para a cidadania in-

e econ6mica apartidaria, com 0 de uma conscicncia cririca. 
Neste momenro de grave crise em que vivemos e importante continual' a educar as pes
soas, nao apenas para () sentido integral da sua existcncia, por via dos valores 
esteticos, eticos e religiosos, mas tambem atraves dos valores politicos econ6micos que 
garantem 0 bem comum das wciedades. 

A esre nfvel, a prioridade de hoj(~ e alc:rtar pessoas para 0 facto de 0 1l1odelo actual 
do Estado Social nao poder sobreviver durante muitos rna is anos. 0 Estaclo Social tal 
como 0 conhecemos vai implodir. Einsustentavel. Pclo que, cnecessario come;;:armos j{i 

H trahalhar para eriar um modelo altemativo, que possa eontinuar a 0 dos 
mais necessitados e que possa promover a poupan.;:a cle quem trabalha para uma futura 
reforma que ja nao podeni ser Seguran.;:a SociaL A Democracia 
na encerra novos centrados no exerdcio dOl cidadania e na etica economica. Ha 
que reflectir sobre as novas e tendo semprc como 
borizonte 0 bem comum. 

(ndice 

Notas Introdut6rias 

ISABEL CAPELOA GIL 7 

ROBERTO CARNEIRO 9 

CurriculUlTI 

Tabula Gratulat6ria 25 

Testemunhos 29 

JosE POLlCARPO 3 1 

MANUEL CLEMENTE 33 

JACINTO TOMAZ DE CARVALHO BOTELHO 35 

ANT6NIO F. MARQUES DE CARVALHO 37 

ARMANDO MACHADO 39 

ENID DE FATIMA DA SILVA SIMi)ES ABREU 41 

eEROL 43 

MARIA !VI."NlJELA AGUIAR 45 

MARIA LOPES CARDOSO 49 

PEDRO ROSETA ')1 

Estudos 55 

DE PAULA MARTINS 

ObliQ)ion in AntOnio Lobo Antunes's 0 EstJlenr10r de 57 

ALFREDO TEIXEIRA 

A sociabilidade baroauial cat6lica no wntexiO das novas culturas urbanas 



430 I Diafanias do Mundo 

como 

PEREIRA 

tlmflflml'nfnt do milo, ((hist6rias da carochinlw,» 

77 

ANA M.o. COSTA LeWES 

do Poder Feminino em Quatro Variantes urn Conto 85 

CVU,"',,",,-, DE MATOS 

Urna confraria lIlareantes da carreira do India na Lisboa 99 

O'NEILL 

Pos,Modcrnas urn Texto tro/lO!()p)CO de Mario 123 

A. MOREIRA 

LaicicL:ule e 131 

CARLOS H. DO SILVA 

Jifet'PllcifJri'in da Jnfluencia  cnr;"/,\"';r" t' moralidade 137 

"~."''';:'lfU''U REIMAO 

Uma {Jara a UniversidOlle do Futuro, 
ee(:1a~:6Klm dos Professore, do Ensino ,<Ii,PYlfW 

cia QualicUulc a 187 

FERHEIR.c'\. 

199 

209 

ENID DE t-ATIMA DA SIM()ES DE ABREU 

Yrnrllwn" Literana) Nacionalidade das Literaturas 223 

da Actualidade 
cla Madeira: Urna 

237 

J. MANUEL NAZARETH 

Ecortomia Social, Voluntariado e Teleeiro 
caso /Jarticuk1.T do wluntariado em 255 

JOAQUlM 

A Insemibilidade Social da l:'rofissionali7acao eieneia 261 

DE 

Atua/i(lade cla filosoh.a socio/mUtiC(! de TbIlla, de Aquino 269 

ANDRf: 

das Rela~i5es Sociais 289 

JOSE MACHADO PAIS 

A mdauina de pensar 293 

JOSE MARIA 

o I coni1ito de f'"ntr::"~~hr()tn no Discurso decisivo de 301 

Luis LOlA 
Edumr /Ja1'a a Pl'ivacidade 315 

MANUEL BRAGA DA CRUZ 

A Insuslentabilidade da Soliclariedade Estatal e a 
da Sdi(lariedade Societal 325 

MANUEL CANDIDO PIMENTEL 

Humanismo ou Barbarie? Pensal' a dll Silva 

J\,tA.RIA FERNANDi\ DINlZ TEIXEIRA ENES 

As Festas do Divino ES/)lrito Santo nos Acmes e 0 

do 337 

MARIA INES AMARO 

Do Indiv(ciu() moderna aa Individualismo 
anotap5es rp{1C>"'~;1Irr 347 

MARIO LESTON BANDElRA 

Analtse divorcio: metor/o 357 

PAULO TEODORO DE MATOS 

A estatfstica da no ultramar 
Elementos pam 0 seu estudo 

1750,1800, 

ROBERTO CARNEIRO 

l\ ImiQracao em Ponugal: Facto.> 395 

SAMUEL DIMAS 

a arte, a literatura e a educa<,;ao democratica cla 413 



~l 

I Diafanias do Mundo 

De facto, 0 bomem trata as panku/as elementares e tudo no universo, como rei e 
eevidente que nao tem respeito nem considerm;ao partfculas elementares ncm pc
las foonas para que estas evoiLlem e com que se aprcsentam; mas rodas as 
pessoas sabem que 0 homem nao e 0 autentico senllor da natureza, ate porque a natureza 
eanterior ao homem - 0 homem surge como ultimo estadio no processo de que 
se veri fica n<1 natureza. 

Ecerto que, apcsar de [udo, se na generalidade elas pessoas, urn certa 
natureza do conserva<;3.o das especies, dos animais 

contra tratamentos crueis e contra cativeiro, que, para os crentes, e real respeito 
obra de mas para nao crentes parece ser somente interesse do pr6prio ho

mem (por vezes diferido, com vista as fllturas). 
Como quer que seja, nao crentes, embora nao reconhecendo que haja urn senhor da 

natureza (Deus), ao respeitarem religiosamente 0 que a sua consciencia Ihes compor
tam-se como os cremes, como se conhecessem e aceitassem a declarayao cia Constitui<;ao 
Pastoral Sobre a (Vaticano Ii); "A conscicncia e 0 nildeo mais secreta do 
o santuario onde esta a s6s com euja voz ressoa no sell fntimo» «urna lei ... 
deve obedecer ... convidando-o ... a filzer 0 bem e a evitar 0 mai». 

Pensmllos ljm' se afinnar deles, que praticmem re:;peiro e ohcliIcnci8 aSlla 

consciencia, chamando·Ihe n~lo e a natureza as elementares 
isoladamente ou que prestam cui to; trata-se de culto a algo imaterial - uma 
VOZ que s6 nao e atribulua a Dells porque a imagem que dele tern 0 toma inadmissiveL 
Nao se trata de uma idolatria, nem sera uma fe esclarecida, mas tambern nao e urn atel,
mo. de que nem sempre a voz da Slla consciencia coincide com a de outros, 
crentes OllnaO Gentes; mas atribuem essas a erros (dos outros ... Oll, eventual
mente, de 5i proprios), e intucm que, dialogando, chegar a acorclo sobre algo 
universal. 

pessoas, dizer que a qualidade e a solidez das suas sociais 
tanto maiores quanw maior for a fe na qlOz que ressoa na sua conscicncia. 

IV 
E, se assim e, podemos finalmente, que, ao contrario da primeira an,ilise 

1), a qualidade e a solidez clas relayoes sodais depende, exclusivamente da fe ver
dadcltamente oraticada, ainda que nao plenarnente esclarecida. 

em desta tese, citat Bento XVI (Discurso Membros da As
sembleia Geml das Na(;<les Unidas Nova Iorgue, 18 de Abril de 

"Os dlfcitos humanos devem set respeitados como cxpre;;siio de justi.c;a e nao 
mente porque podem ser feitos mediante a vontade dos legisladores." "Tais di
reitos estao baseados e modelados sobre a natureza transcendente da pessoa que 
a homens e mulheres percorrerem 0 sell caminho de fe e a sua busea de DellS no mundo. 
() reconhecimento desta dimensao deve set fortalecido se quisermos a esperan<;:a 
da humanidade num mundo melhor, e se quisermos criar as condiyoes para a paz, 0 desen
vo!vimento, a e a garantia dos direitos das geracoes futuras." 

A maquina de pensar 

Jose Machado Pais* 

Perdido lllIln labirinto de rumos posslvds p8!"a C\1!lleyar cste texto, dei 
como [lode um singelo contnburo render justo tributo a uma vida dedicada 

Pensei, .. e nao achci caminho. Na esperan<;a de que 
se achara.o, lembrei-me entao da rnaquina de pensar de Ramon Llull ( 

esse pensador que pereccn quando, rascunhando os seus ultimos escritos, 
rumava de barco para a sua amada ilha de Palma de Maiorca. Umbcrto Eco haveria de 
SlIstentar que talvez a obra de Lull n3.o tivesse sido qlle foi se n<l ilha nat) tivesse nascido e 
aprendido :-1 viver numa encruzilhada de enlturas. Grande parte da vida cleste Doctor rllumi
natus foi dedicada a de uma de pensar, ainda hoje conhecida como Ars 

Ultima. 0 de funcionalllento dessa maquinil C uma sofisticacla 16gica de 
que esta na base de um dos mais conhecidos ramos da matematica, a analise 

combinat6ria. A maquina de pensar de Ramon Uull e, na verdade, Ullla arte de 
de dcdalos, de misteriosos encontros, combina<;oes fus6es. Por 0 seu inventor 1'L.'lver nas

nllm2l ilha feita de uma encruzilhacla de culturas? 
Luis Borges, eXlmio explorador de estrnturas 

tivesse entusiasmado com a maquina de pensar de Ramon L1ull, 
por como ela dava conta dos atributos divinos. No centro do 
da maquina de pensar encontramos a letra A, Deus. E a uma 
do centro, ataclas POt estrelas e damos conta de outras mais letras 
E ... ) represemando diferentes atributos: a a grandeza, a eternidade, 0 Doder, a 

a vontade, a a verdade e a 
inerencia atributos e a Slla evidente 
gl6ria e eterna e a eternidade gloriosa; ou que a verdade e poderosamente 
mente livre, livremente virtuosa, etc. 0 qne podcmos descobrir neste labirfntico etc. e 

Inst;tum de Ciilncias Soda;s da Universidade de Ltsboa 
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inumcravel. Nele tanto nos pod em os como achar. E continuei a dar 

penson. Como 
 contributo render justa tributo a llma vida dedicada ao 
ensino e a 

Como bern mostrou Jose Luis borges, 0 prInClplO que move a 
Ramon Uull ea aplica<;:ao metodica do acaso. Se nao fosse 0 acaso, 
teria agora mesmo ocorrido encontro do lei tor com quem se enconrra permao na 
de um caminho p~Jra escrevinhar sobre uma vida com uma histr5ria para contar. 

na maquina de pensar dei comigo a pensar que obra do Prof. Mario nao 
reria sido 0 que foi se ele tam hem nao tivesse vivido, como viveu, numa encruzilhada de 
culturas. Estou em crer que a partir das de vida soube homenageado 

culacoes meciosas entre a vida vivida, a vida percebida e a vida concebida. 
·ticipar,~ao no juri de provas publicas de do Prof. Mario 

- e mais tarde nas provas para professor catedr6tico arnbas realizadas na Faculdade de 
Cii:ncias Humanas da Universidade Cat6lica Portuguesa, deu-me ensejo de melhor aI
can<;:ar a riqueza do percurso academico do homenageado. Poderia ate usar a de 
pensar de Ramon Uull para mostrar a inerencia dos atributos da sua valiosa obm cieml" 
f'ica vCllteando com os mecanismos da mesma, demClnstrar A mais Be ou" 
tras mais letras do com tudo que elas a admiravcl 
entre esses mesmos atribut05 que me apresso - com apre<;:o - a wmsformar em 
Lembro-me da tarefa ingram COIll que entao me defrontei, tao scmelhante aque agora 
tenho entre maos. Como se pode resumir em trinta minutos de comentarios como ago
ra em meia duzia de cerca de quarenta an05 de Lima vida dedicada ao emino 
a investigac;ao? 

o que mais me no curriculum vitae do Prof. Mario c a clara de
mon5tr<l<;:::10 da sua polivalencia, a sua propensao ao envolvimento em diferentes cena~ 
rios de ensino e No plano da docencia deu muito 8. Faculdade de Cicncias 
Humanas cia UCP, onde comec;ou a leccionar em 1970. Mas as fun<roes de dod"ncia 

por muiras outras institui<r0es como 0 lnstituto Superior de 
o lnstituto Universitario dos A<rores, 0 Instituto Superior de Ciencias 

a Universidade de Linhiping, a Universidade de Macau eo Institu
do Litoral Alentejano. Em das institui~:6es de ensino 

por que passou, a das Guais a Universiclade Cmolica P()r'-l101If'S~ 0 Prof. M,lrio 
Lages nao se activamente nos sellS de gestao e 

tendo exercido variadas fun<;:6es. Mais ainda: colaborou activamente no 
lan<ramento de projectos, iniciativas e centros de que hoje uma reali
dade Lembro, par exernplo, que [oi membro da Comissao lnstaladora da Faclll~ 
dade de Cicncias Humanas da UCP; rnembro fundador do Centro de Estudos dos Povos 
e Culturas de Portuguesa; membro fundador do Nucleo de Estatfstica do 
Centro de Informatica da UCp, agora Centro de Estudos e Sondagens de de 
que fat director ate pouco tempo antes de se aposentar. Na vertente de ensino, 0 que se 
clestaca e um enorme eclectismo que 0 levou a leccionar em multiplas areas do conhe~ 
cimento: Sociolmria (Gera1. cia Educacao. da Reli>rHl0, da Mobilidade Social, da Estra

da 

deve tambem ser dado as cola

mento 
numero impressionante de sondagcns pelas foi responsavel: quase cenlena e meia. 

l~llvez possamos olhar para 0 percurso acadcrnico do Prof. M,-\rio da mesma 
forma que Hertz olhou para a religiao no sell celebre "La preeminence de la main 

: h8. UIll "saenz gauche", de e UIll "sacrc droit", de conversao. E nao tenho 
duvidas eIll afirmar que este ''sacre droit" corresponde a urn universo metodo16gico. De 
facto, 0 Prof. Mario e, por excclencia, um metod610go, independentemente de la
borar com metodologias qualitativas ou quantitarivas; ou quer as suas pesquisas se desen
volvam no campo da antropologia, da ()U cia demografiH. E como metod610go 
que c, 0 que sobressai nos seus trabalhos de pcsquisa 

a pondera<rao (ou a ima£inacao Donderada) ... cntim, a constante 
submissao a prova e it duvida met6dica das 
succsso - vai com;truindo . 

foi isso mesmo que descobri na sua vasta 
esrudo sobre "Os 
vel rigor 
mento das 11lpNeses, nos 
ferir e a ref1exao fetta sobre a das amostras de minoritarias, como 
a clos imigrantes. Neste como em outros estudos pode sobressair uma aparente sobrevalo

das hip6teses cultura1istas, ja que os'nucleos te6ricos de partida para das apontam: 
num caso procura-se desvendar, nas respostas dos inquiridos, do sistema cul
tural (a Parsons); nOlltro C<lSO, muito embora se valorize 0 inter-relacional, e de novo 
dada primazia as sobredctem1inH-;:6es culturais. No entanto, 0 alcancc das propostas do 
Prof. Mario vai bem rna IS longe, ja que 0 que pretencle Illostrar e que l1a base das 
realidades sociais est~i() mais imagens que essas real idades do que os factas 
que as constituem. Daf a seu insistente para que se submeta a uma vigilancia epis
temol6gica a realidade que se nos apresenta como "nua e crua". Ao discutir a metodolo

do Inqucrito, 0 Prof. Mario em vez de a apresentar como urna 
imaculada" como aqueles que apressadamente fazem equivaler a realidade social a rea
lidade sondada - procura antes desvendar as "zonas-sombra" que, como bern 
aconsciencia do respol1deme pm vezes sao suficientcrncnte visfvcis". Muito 
os estudantes de ciencias socials na aproxima<r8o a estes protocolos metodolr5gicos guia
dos pelo rigor cientffico alliz do qual os "dados" devem ser subrnetidos a uma sistematica 
submissao prova. 

A polivalf~ncia e lim dos atributos deste notavel cientista social. Fa
<ramos uma incursao pela obra "A Igrcja e a Cultu.ra Contemporanea em Portugal (1950

" e folheie-se () capltulo sobre "A reiigiosidade pol>uiar na metcule 
do Seculo XX". Precioso porque eclaramente uma pe<;:a de investiga-;:ao onde 0 soci610
go das coexiste com 0 antropologo, lima vez que nao se Iimita a aferir dados 
comportamentais e atitudinais, procurando, paralelamente, desvendar os "investimen
tos simb6lic()s" da ainda que usando a metodolm,.ia do auestionario fechado. 

http:metodolm,.ia
http:Cultu.ra
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A rubrica das religiosas" e das mais instigantes neste univeroo de 
mentos simb6Iicos", elesde logo ressaltando a realidade do prometedor" que SOlIlOS 

(salvo 0 palS, em crlse tao conturbada!), uma que cerca de 60% dos 
ter ja feito, menos uma vez na uma promessa. Nada que nos 

surpreenda, a avaliar rnediariza<;~io de promessas como as de aurarcas e 
treinmlores de futebol que acorrem ao Santuario de Fatima para suplicar supostas be

a actos de fe 0\1 a tern ores de quem apenas se 
N ao por acaso afamado bruxo de Fafe e 

tanto mais solicitado por desportivos quanto mais se aproxima 0 final dos 
campeonatos, ou seja, quanta mais abaixo da chamada "linha de se encontram as 

na luta por (ugir a despromo<;ao. Talver mesmo possamos reivindicar a conve
nienda em distinguirmos as "motivos (alegados) [)ara" fazer uma promessa das 
porque" cia e feita. A distin<;ao entre "motivos para" e "razoes porque" foi 
trabalhada por Schutz. Eque nas de opiniao todos os indicadores parecem 

para os "motivos para". Promete-se para curar pr6pria ou de 
para obter urn bom resultado para obter sucesso na produyao ou para 
resolver um problema amoroso; para obter boas colheitas; para obter bom resultados 

etc. ~·bs.. e quanto as razDes 3S peSSO;'lS Esta deriva 
schutziana dos "motivos para" em porque" e 0 que faz com que 
M;hio Lages procure sempre uma da dos dados pot sond,,
gens cle alargando, <10 nlvd da intnpreta\~ao, horizontcs problematicos ela 
sociologia que desenvolve. Enessa de descoberta 
menta que se inscreve outm de suas rna is recentes de I'endot mais 

c a diafania mundo na hist6ria da carochinha. Ensaio 

Eum trabalho interessantfssimo que incide sobre () estudo cia, estruturas clas narrativas 
e cia teia de significados com que cIas tecem 0 colectivo. Ii uma 

especie de de "gato erato" que 0 Prof. Mario estimula: a busca do sentielo 
,ltraves elas insign.ificancias, clos dos dos enigmas. 

Que razoes, que a razao mals comum desconhece, fimlo com que 0 eo SOCtO
das sondagens coexistam com 0 antrop6logo ou 0 em6logo? Como eque 0 dern;;"n 

se descobriu antrop610go! Como e que lllIla academica comporta tamos 
biograficos! Como que 0 sacre droit sobrevive adispersao? Talvez que a maquina de 

pensar nos possa ajudar a encontrar uma resposta. As dtstintas de conhecimento que 0 

Prof. Lages vai desenvolvendo sao como UUl arquipelago de ilhas interligadas sob a superf[· 
cic da A unica forma de descobrir essa conectividade e mergulhando nesses descont(
nuos, aparentemente desllgados da "interconectividade". A Imiquina de pensar ajuda-nos 
na de todos esse:; arcanos do mundo do conhecimento. 

Temos urn esplendido passado pela heate! A inrerrogayao efeita por Eduardo Galea
no, a janela de onde sobre a mem6ria ("Janda sobre a Memoria II"). Mas () que 

do autor de As Palavms Andantes e que "para os navegantes com de 
vento, mem6ria e urn ponto de partida". 1ambem neste caso a maquina de pensar c 
capaz de nos fazer entender as varias tonalidades do tempo, rnostrando-tlos como passado 
e presente se enroscam corn quando mutuamente se olham eSI)(~lho do 

futuro. BaSLara atribuit a cada llma das tonalidades do tempo urn 
as suas distintas colorac6es a partir de apropriadas geometricas 

as lllanivelas da rnaquina e esperar que ela 
Luis Borges Ihe "elle ne fonct.ionne que trop, 

fi.mciona dema'liado" ! Assim, se explicar a cor do tc~rnpo, atributmos a cada 
uma das letras lullianas 0 valor de uma cor, rodamos discos ela e - dando 
tempo ao tempo - acabaremos POt descobrir que 0 inconstante tempo 
as cores do arco-iris e mais aquelas que se possam imaginar: as espessamente cinzentas, as 
marinalmente azuis, as verdes de maresia, etc. sabiclo ja que neste etc. se abri!.!am todas 
as cores do tempo, havidas e por haver. 

E porque a mem6ria e urn "ponto de partida" - como dizia 0 auror de As Palavras 
Andantes a obm de Mario transborda para alem do tempo cia sua e 
ponto de partida de outros outras reflexoes. Ou seja, e uma obra aberta para 
outras navega<;6es do pensamento. Ainda agora anelo as voltas com urn dos mais belos 
textos que Mario escreVClI, publicado, ha tempos, na revista Analise Social, soLre 
o rito do "pagamento cabrita" nos casamentos exolocais. 0 e fascinante do 
ponto de vist.a da analise cia do rito, ao lllcsmo tempo que nos 
pemar em muitas outras chaves de interprewyao do rito, em muitas oulra" dimensCies 
analfticas: a econ6mica, a a demogrMica, 0 deito dos movimcntos 

no desaparecimento do rito. A "culturalista" do rito sugere
nos os seus efeitos "indusivos", iSIO e, a possibilidade de 0 tito contribuir para 0 refor<;o 
da vida comunitaria. Na mesma linha de do cerimonial 
do pagamento ria cabra poder contribuir para a inclusao, na de quem the e 
estranho: () noivo que vern cle "fota" buscar noiva. 0 rito parece cumprir, efectivamen
te, uma integrativa. Mas ficamos depois a pensar: sera que mesmo tendo pago a 
"cabrita" noivo continua a ser olhado como "de fora"! Dc facto, se um tapaz que ja 

tivessc pago a cabrita por nammar lima rapariga de aldeia alheia vicsse a namorar corn 
outta da mesrna aldeia teria de pagar nova cabrita. Esta ocorrencia eurn indfcio de que 

integra<;ao n~lo Alias, em Rio Onor, onde 0 rito e conheCi,do como 
al piso", Jorge Dias mosrra-nos que este pagamento de direito a namorar tinha uma 
valielade limitada: nao mais de tres meses, ao fim elos se exigia nova 
Eent.ao damos connosco a pensar nas articula<;oes entre os aspectos 
vos e do rito, para lISaf a rerminologia de Levi-Strauss. Talvez mesmo possa
mos levantar a hip6tese na interpreta<;ao do rita do pagarnento da como 
alias 0 propos Dias e 0 pr6prio Abade de Ba\~al, ao fazerem associar 0 pagamcnto 

vinho (ou ao conceito de "multa". 0 termo robra, usado em Bragan<;a, procu
em clicionarios de Portugues e Ilao encontrei. Mas ellcon

termo cia de Cervantes. Nao espan
se Llsem termos cia Ifngua vizinha por proximidacle fronteiri<;,.D.. 

() sLQ!lltlcaclo oe robra! 0 "alboroque, que se da, quando se faz urn 
o que se da a tftulo de prescnte, alem do pre<;o 

por JUlio M.artfnez 
1979). Na 
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que se da 
arabe \al-burukJ e que remete para mesmo 
feeha um contrato. 

Nao por acaso, em seu fascinante Mario Lages questlona a rela<;:ao contratu_ 
al entre os rapazes cia aldeia e 0 noivo de "fora" que aaldeia vern buscar noiva. 
perante Ull1 verdadeiro A sua decifra<;::Jo pode passar que () 
termo "cabrita" possa ter. Na linha das ideias wittgensteinianas, 0 de uma 
paIavra deriva justamente do uso que deb e fcito em situa<;:oes eoneretas. Numa de 
minhmi ultirnas passagens par mais precisamente par algumas aldeias de Satao e 

Penalva do Castelo, onde mmbem existla 0 costume do "pagamento da cabra", questio
aldeaos sabre 0 sirrnificado do termo "cabra": Era uma cabra que 0 noivo tinha 

tendo-me dlto que a cabra 
era uma ovelha tresmalhada. ou raDaril!a que tinha rejeitado rapazes da 

alnda se nao eonhecia a 
que nao, imediatamente me ren.mF'nrl::. 

tom malicioso, que oouvisse. que retotnei a Lisboa eomprei um 
badalado CD, onc\e aparece 0 tal Quim Barreiros, com um farfalhudo 
Jado ror uma cabrita. Ou a cabrita palTee assumir uma dupla valencia: ora como 
val()r de rransae<,:ao (equivalente de trucas), ora como transaccionaveL 
Esta llltima hip6tese c tambem no conto "A cabrinha do que, 

faz equivaler a eabrita a mulher mal comportada. A morte cia cabrita do padre .. 
furtoll a eabrinha del eurito i E matou-a nel representara, 
o assassinaro da cabm da mulher que foi dormir com quem nao devia 

Isto me padle 10 sabe.'). Indo j boleia pensamento 
confrontamo-nos com a tensao entre os de "ca" e la", tao pre

sente nos casamentos para nao falar de outras tensiles, alias expressas em 
ditos populares. Por "Eu easei-me na Mutela com lima ml1<;:a de 

de bonita nao tinha sim, honrada nao". Este diro, reeolhido por 
a valor da !!lulher em de tres 

metros: 0 estetico ("de bonita nao tinha nada"), 0 econ6mico ("pobre e 0 moml 
("honrada nao"). Se levarmos em linha de conta que !las "festas dos , ern algu
lIlas aldeias transmontanas, havia uma disputa em dinheiro peLls 0 que eque 
podemos concluir! embora disputa a dinheiro pare<;:a ter pOl' finalidade a anga

de aiudas Data a "natuscada", Drovavelmente 0 ritual refleetira uma displlta real 
em que a dimensao econ6mica 

nao pareee estar ausente de todo, como tambem e slIgerido pm ahmmas loas transrnon
dos dotes. 

ter 0 aparente desconjuntamento de 
mente ressuscitada por efeito de uma" 

em manifesta fase de decadencia? Qual 0 peso da 
ressurgimento), bern assim como das oportunidades de mobilidade social a eIa associa-
Lias? Obrigado, Mario por tantas e estimulantes 
suscitou, s6 para dar um Dai que a minha singela tenha dCdUctUV 

por se impirar na de pensar de quem se entregou ao desafio de escrever 0 que 
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viveu, de viver que escreveu, de pensar no que viveu escrevendo e no que esereveu 
deitando mao das artes combinat6rias (desde logo 

acompan 
as triangulac6es metodo16

e com a mesma mao acenando-n0s 0 convite para 0 na labora
<cao da dita de pensar. 


