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Homenagem aos escritores aguiarenses 
Feriado Municipal de Aguiar da Beira, 10 de fevereiro 2016 

 
Ex.mo senhor presidente da assembleia municipal de Aguiar da Beira, 

ex.mo senhor presidente da câmara, ex.mos vereadores, presidentes de 
junta de freguesia e restantes membros desta assembleia, senhoras e 
senhores convidados, comunicação social, caros colegas da escrita, 
senhoras e senhores.  

Penso que cumpri o protocolo habitual destas cerimónias mas 
gostava, nesta saudação, de vos tratar a todos por meus amigos, pois tenho, 
e gostaria de continuar a ter, por amigas todas as pessoas das terras que 
me viram nascer e me ajudaram a crescer como homem e cidadão deste 
país.  

Apesar de, aos dez anos, ter saído de Carapito para estudar em Viseu, 
com raízes ainda finas e franzinas a prenderem-me a este torrão, voltei para 
passar, em Aguiar, no colégio do senhor padre Fonseca, dois anos e meio 
da minha juventude e fortalecer essas raízes e este sentido de pertença que 
nunca mais me abandonou. Muitos dos que aqui estão sentirão, por certo, 
o mesmo que eu.  

Voltei sempre que pude, preferindo jogar, nas tardes de domingo, um 
disputado jogo de futebol entre Carapito e o Eirado, ou com qualquer outra 
das freguesias do concelho, do que perder um fim de semana, por assinar 
pelo Académico ou Viseu e Benfica, onde treinava, durante a semana com 
os meus colegas do liceu.  

Já professor, vinha de Cinfães, a correr, para treinar à sexta à noite, à 
chuva e ao frio, no antigo pelado do Barreiro e jogar ao domingo com as 
cores da Associação Desportiva Recreativa e Cultural de Aguiar da Beira.  

Voltei também para dar o meu contributo político, como membro 
desta assembleia e como vereador da Ex.ma Câmara. Em qualquer dos 
honrosos cargos, procurei servir este município e as suas gentes com o 
melhor dos meus saberes.  

Hoje, dia do feriado municipal, não posso deixar de recordar o meu 
contributo para a alteração desta data memorável para 10 de fevereiro, 
celebrando festivamente a restauração do nosso concelho e afirmando a 
sua própria identidade. Celebrando e enaltecendo todos aqueles, povo 
anónimo e responsáveis políticos que, ao longo dos séculos, contribuíram 
para a plena afirmação da identidade territorial deste espaço, 
geograficamente entalado entre a Lapa e o Pisco. E tinham boas razões 
esses homens e mulheres, pois a individualidade das nossas tradições, a 
particularidade dos nossos costumes e as potencialidades naturais que 
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possuímos são suficientemente robustas para nos continuarmos a afirmar 
com distinção no espaço regional e no todo nacional. O concelho de Aguiar 
da Beira, apesar de ter perdido por razões várias, muita da sua população 
continua a ter nas suas gentes a maior das suas riquezas. Continuemos pois 
a apostar nessa gente que ela será por certo o melhor motor para o seu 
crescimento e desenvolvimento.  

É nessa perspetiva que entendo esta homenagem que, hoje e aqui, 
neste espaço mais nobre, se faz aos escritores do nosso concelho. 

 Cada um de nós terá tido diferentes motivações para se lançar e 
aventurar nesta proeza da escrita. Não conheço as vossas e não tenho da 
vossa parte qualquer mandato para falar delas. No entanto, não deixará de 
ser claro que todos nós temos nas nossas origens e no ambiente em que 
crescemos muitas das razões para o que fazemos. 

A minha avó Marquinhas escrevia todas as semanas belíssimas 
epístolas dirigidas a filhos e netos que estavam fora, no trabalho ou nos 
estudos. A minha mãe seguiu-lhe as pisadas e, ainda hoje, com 88 anos, é 
uma leitora inveterada de todos os livros, jornais ou revistas que lhe 
chegam às mãos. O meu professor da escola primária, o saudoso professor 
Osório, ofereceu-me o primeiro livro, que ainda hoje guardo religiosamente 
na minha biblioteca em lugar de destaque. Mas não esquecerei nunca que 
foi ali, na Rua da Canga, junto ao Largo dos Monumentos, em casa da 
senhora Isaura, onde vivi com o meu irmão, quando estudávamos no 
Colégio, (nesse tempo não havia autocarros escolares que nos levassem e 
trouxessem todos os dias para Carapito), mas, dizia eu, que foi ali que eu e 
o meu irmão organizámos, por certo, a primeira feira do livro de Aguiar da 
Beira e arredores. Nessa altura, pusemos à venda todos os livros que já 
havíamos lido e enchiam alguns caixotes. Eram os chamados livros de 
cowboys das mais diversas coleções como Seis Balas, Mundo de Aventuras 
etc. etc. e sobretudo do Falcão, pois todas as semanas recebíamos pelo 
correio um dos livros dessa coleção e isso devemo-lo aos nossos pais que, 
apesar das dificuldades da época e das acrescidas despesas com o nosso 
alojamento, propinas, livros e demais materiais escolares, sem subsídio de 
qualquer escalão e sem descontos no IRS, ainda disponibilizavam vinte e 
cinco tostões, todas as semanas, para que tivéssemos os livros que 
gostávamos de ler.  
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Posso-vos dizer que a feira foi um êxito, pois os colegas do Colégio 
invadiram-nos a casa, para terem os livros que mais gostavam a preços de 
saldo e nós arrecadamos uma boa soma para adquirirmos novas coleções. 

 Depois disto nunca mais os livros nos abandonaram. Aos dezassete 
anos, já me tornava sócio do Círculo dos Leitores e já o meu pai pagava as 
obras que eu devorava, boa ação que só terminou muito depois de eu ser 
professor e poder pagá-las do meu bolso. 

E falei-vos da leitura, pois penso que nenhum de nós, aqui presente, 
seria escritor se não tivesse amado os livros e a leitura. 

Da escrita, guardo ainda hoje as recordações e as redações 
encomendadas pelo senhor padre António, com alguns sublinhados a 
vermelho, com caligrafia irregular de hastes deitadas à frente e atrás. 
Estava longe de adivinhar quantas páginas e que páginas iria escrever ao 
longo da vida. 

Mas para o despertar da vontade e da motivação permanente para a 
escrita foi fundamental a criação do Jornal de Carapito, o Caruspinus. A feliz 
ideia do meu primo Tó, aqui presente, teve da minha parte, do meu irmão 
e de mais uns poucos, aceitação imediata e ali, na salinha da varanda, se 
criou um corpo redatorial que levou pela frente um projeto singular, que 
com quase quarenta anos, ainda perdura, numa aldeia do interior. O 
Caruspinus foi e é muito mais que um viveiro de escrita (demoraríamos, 
sem dúvida, aqui, diversas horas a debater a sua influência na vida 
comunitária), mas hoje cabe-me aqui salientar a sua relevância para que 
nestas cadeiras, se sentem distintos conterrâneos. Foi a partir do 
Caruspinus que a escrita passou a fazer parte do meu dia-a-dia, pois desde 
logo fui encarregado das notícias de todos os eventos desportivos. Daí até 
às crónicas e críticas foi um pequeno passo.  

Com o passar do tempo, acrescentei-lhe outros  jornais e revistas mas 
foi, curiosamente, com um prémio ganho pelo meu irmão e quando eu o 
incentivava para que ele escrevesse mais que ele me desafiou a que 
também eu escrevesse os meus contos. Em boa hora o fez, pois daí até aos 
nossos Dias de Fazer foi apenas um ano cheio de entusiasmo. De mãos 
dadas, ganhamos coragem para esse trabalho feito a meias. Com o apoio 
desta câmara municipal sentimos o empurrão necessário para avançarmos. 
Entendo que continuam a ser fundamentais os incentivos que as autarquias 
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dão aos projetos dos seus munícipes. Podem ser pequenos e parecerem 
mesmo irrelevantes mas são sempre alavanca de motivação.  

Não tardei, felizmente, a ganhar alguns concursos literários que me 
possibilitaram a edição de outras obras e quando senti, da parte da minha 
editora a disponibilidade para publicar e divulgar o que eu escrevia, percebi 
que estava a conseguir trilhar um caminho nunca imaginado. Ter obras no 
Plano Nacional de Leitura, partilhar experiências de escrita com outros 
autores e sobretudo com professores e alunos das mais diversas escolas e 
bibliotecas da região, tudo isso e o muito carinho recebido, da parte dos 
meus leitores, têm sido a recompensa suprema pelas horas que passo à 
frente do computador e que são subtraídas à partilha com a minha mulher 
e os meus filhos. Acontecerá o mesmo com todos os que hoje aqui estão. 
No entanto, não tenho dúvidas, como vós não tereis, de que esse tempo, 
por nós disponibilizado, tem contribuído para que o nosso mundo e a nossa 
terra possam ser um pouco melhores.  

Fomentar a prática da leitura, não só entre os mais jovens, mas 
também entre os mais idosos, dar a conhecer e valorizar constantemente 
as nossas terras e gentes, em muitos dos locais deste país, porque temos 
orgulho de ser de onde somos, é o assumir da nossa cidadania plena como 
aguiarenses. É por isso que não enjeito referir em cada um dos meus 
escritos as terras que me fizeram crescer. Digo sempre que escrever sobre 
Lisboa, Porto, o litoral, as grandes cidades e as pessoas famosas há muita 
gente a escrever, por isso eu escrevo sobretudo sobre a minha terra e as 
minhas gentes. Por isso escrevi na dedicatória do meu Homem do 
Pelourinho: “A Carapito, a Aguiar da Beira, a Viseu, a Cinfães, ao Sátão, 
porque crescemos em cada pedaço da terra que pisamos”. 

É poético dizer que escrever é assumir a coragem, escrever é assumir 
a liberdade, é conseguir tempo para dar e para se dar, escrever é ouvir o 
coração, mas é realidade dizer que escrever é ouvir o chão. Ouvir este chão 
que é nosso, já foi dos nossos e será de outros nossos. Os meus, os nossos 
livros transpiram o odor da terra, do campo e da serra. Definem traços e 
rostos, que sorriem e que choram, desenham mãos rugosas que lavram a 
terra e semeiam o futuro alicerçado nas pedras duras do nosso presente. 
Somos terra e somos gente que, onde quer que esteja, pode ser alavanca 
de desenvolvimento e progresso. Não podemos ficar à espera que outros o 
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façam por nós, pois temos a obrigação de restituir com juros bem altos tudo 
o que a nossa terra nos deu. Podemos e devemos servi-la e promovê-la. 

Também por isso, obrigado a todos os que quiseram e contribuíram 
para que hoje estivéssemos aqui, neste dia tão emblemático para este 
concelho. Bem-haja a todos os que quiseram prestar-me e prestar-nos esta 
sentida homenagem, como já o foi a do Agrupamento de Escolas Padre José 
Augusto da Fonseca. Também já o senti noutras terras e lugares mas senti-
lo na nossa casa tem verdadeiramente outro sabor.   

Obrigado pelo convite e pelo reconhecimento. 
E sendo hoje 10 de fevereiro, viva o concelho de Aguiar da Beira! 

       
Carlos Paixão 

 


