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À memória de meus pais, Maria e Cândido,
e da avó Margarida
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«A admiração é filha da ignorância, porque ninguém se admira

senão das coisas que ignora, principalmente se são grandes; e mãe da ciên-

cia, porque admirados os homens das coisas que ignoram, inquirem e

investigam as causas delas até as alcançar, e isto é o que se chama ciência.»

Padre António Vieira

1608-1697
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O AMOR, A FELICIDADE E A VIDA

É bem possível ter sido chamado para a paixão da escrita e da

leitura pelo facto de, na dobra da infância para a adolescência, o

morar junto da biblioteca dos Condes de Castro Guimarães, em

Cascais, me ter habituado a ser um leitor excessivo e perene. O

facto de meu pai ser um amante das notícias e da boa literatura,

consumindo-a a meus olhos como ao mais exótico manjar,

poderá ter-me igualmente sugestionado. Atrás da literatura vem o

interesse por outras formas de arte. Ser estudante em escolas tão

diversas e populosas, dos estudos secundários à universidade,

pôs-me em contacto com múltiplas experiências culturais, mau

grado a conjuntura. Desde os dezassete anos fui sendo atraído

para o associativismo cultural e para a sua gestão. Coimbra é, a

esse respeito, um marco relevantíssimo. Chegado a Leiria o meu

amigo e colega, António Moreira de Figueiredo, passou a instar-

me para me tornar seu companheiro de direção no Orfeão de

Leiria. Um dia aceitei embora tudo na minha vida, dos afetos ao

trabalho, estivesse preparado para rumar ao sul, às proximidades

dos meus lugares de menino. E ao aceitar um tal empenho

depressa voltei a apaixonar-me, fiel ao que me ligo, ao que me

prende, às devoções e rituais do meu apego. Quando por fim parti

foi para voltar dia a dia, semana a semana, mês a mês. O que foi

um trajeto árduo fi-lo por inteiro, rendido de forma exaustiva,

como sempre, e feliz do ponto de vista das vivências e resultados.

Esta paixão física, sem platonismos, apegada, com trinta anos

consecutivos completados a trinta de Janeiro de 2013, transfor-

mou-se também numa História de Amor, tão vibrante quanto as

descritas na literatura clássica. Antes de tudo porque invariavel-

mente me apaixono pelo que faço e adoro as pessoas que, traba-

lhando, próximas ou não, me permitem realizá-lo. Depois porque

dificilmente se encontra uma viagem tão aventurosa, imaginativa

e criadora como a feita nestas três décadas. A originalidade de
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