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que se chamava na altura a oposição. Todos os outros ‹‹ricos››, incluindo o irmão 
Virgílio, eram da situação – ou não se manifestavam. A ‹‹oposição›› a Salazar e 
ao seu regime, não tinha formas institucionais legais para se exprimir: partidos 
políticos, além da União Nacional de Salazar, e sindicatos livres eram proibidos, o 
ensino secundário era ministrado seguindo ‘livros únicos’ para cada disciplina, a 
imprensa periódica estava submetida a censura prévia, e as pessoas viviam atentas 
a polícia política diligente habituada a suscitar e receber denúncias (começara 
por se chamar Polícia de Vigilância e Defesa do Estado, acabaria Direcção-Geral 
de Segurança e era nesse tempo a PIDE – um dos directores da qual, o capitão 
Homero de Matos, e a mulher eram amigos chegados de Guilherme Gião, um 
dos ‹‹ricos›› mais proeminentes de Reguengos, e de sua mulher). Os oposicionistas 
manifestavam-se por não aderirem à União Nacional ou à Legião Portuguesa, por 
não esconderem em conversa as suas opiniões políticas (embora os comunistas 
que eram em menor número e menos influentes do que os de muitos outros 
concelhos do Alentejo, como se verificaria a seguir ao 25 de Abril – nunca até 
hoje um comunista foi eleito Presidente da Câmara de Reguengos – ocultassem 
filiação partidária que poderia levá-los à cadeia) e por assinarem listas ou abaixo- 
-assinados contra políticas do governo, as mais gerais e momentosas havendo sido 
as do MUD, Movimento de Unidade Democrática, organizadas e divulgadas logo 
a seguir à guerra de 1939 - 1945, quando houve esperanças de liberalização do 
regime salazarista, por um grupo de gente sobretudo das profissões liberais, das 
artes, das letras, das universidades e alguns comerciantes, que ia de presumíveis 
comunistas não declarados a monárquicos anti-salazaristas (como o compositor 
Luís de Freitas Branco, que singrou ideologicamente da monarquia liberal para 
o comunismo moscovita e herdara casa de família no Monte dos Perdigões, 
concelho de Reguengos). Em alturas de agitação política, antes de eleições para a 
Assembleia Nacional ou para a Presidência da República, que nunca foram nem 
livres nem limpas – em freguesia que conheci bem, o secretário da Junta recebia 
uns dias antes instruções do Governo Civil de Évora indicando-lhe as percentagens 
de votantes que deveria declarar – mas que davam lugar a escassas semanas prévias 
de relaxamento da censura e eventual autorização de comícios, documentos 
de informação e textos para assinatura, impressos e policopiados, circulavam. 
Passado o aguaceiro, como Salazar chamou num discurso a uma dessas alturas, 
deixava outra vez de haver ilusões de liberdade. Meu pai, filho de republicano 
eborense ilustre do tempo da monarquia, que morrera em 1914, era também 
da oposição e tal reforçava ab initio as minhas relações com os oposicionistas 
reguenguenses. Embora meu pai não fosse comunista nem maçon – duas das 

lealdades estruturantes do anti-salazarismo, posto que houvesse também maçons 
salazaristas – ser da oposição era como fazer parte de uma grande família extensa 
e a ela o Dr. Sereto pertencia também. (Outro amigo oposicionista do Dr. Sereto 
que aparece, como Octávio Durão, nesta recolha de versos era o Dr. Arquimínio 
Barbudo, seu colega dos estudos de Direito, que conheci muito menos bem por 
nem sempre estar em Reguengos). 

Como as divisões políticas não eram homogeneamente familiares nem 
religiosas, pouco interferiam com a vida social da terra. Lembro-me de dois 
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Desenho a caneta, no livro A Outra Alemanha, 1972  
(espólio da Biblioteca Municipal de Reguengos de Monsaraz)

apa r i ç ã o

No meu quintal uma ameixeira em flor
põe brancuras de jaspe na tardinha
como um arminho d’imaculado alvor
nuns ombros orgulhosos de rainha.

Linda noviça que o divino amor
Roubasse ao mundo e, mística freirinha,
em versos brancos que aprendeu de cor
rezasse baixo numa ladainha.

Paira por sobre mim como uma bênção
a milagrosa e branca aparição
que a Primavera fez no meu quintal;

comunga na brancura a minha alma…
É como um lustral banho que me acalma:
às vezes sujos os pés no lamaçal. 
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Desenho a lápis no livro Britannicus, s.d.  
(espólio da Biblioteca Municipal de Reguengos de Monsaraz)

viii (No géNero bocageaNo)

Eu quisera das musas ter um filho,
parnasiano pombo, em terno arrulho
quisera arquitectar com grande brilho
filigranas de versos sem entulho.

Quisera, caminhando el liso trilho,
o dom de ser exacto e sem engulho,
não ter peia no estro nem atilho
e dar rimados frutos sem bagulho.

Pudesse eu ver, poético trambolho,
com os dois olhos o que só dum olho
viu Camões, o maior, o excelso, o alho!

Pai, então... era só dar-me a telha,
pegava logo a musa da cernelha
e choviam sonetos ao Carvalho!
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Ando tão pouco treinado
nisto da economia
que mais dia, menos dia,
acabo por ser levado.
A tentação é de mais
p’ra minha capacidade;
por ora ainda me agarro
com pena dos capitais,
mas em boneco de barro
da minha fragilidade
é raro que se aguente;
nem sei onde vou parar
se um dia parto a corrente.

Vou terminar, que tu deves
estar já bem farto de mim;
uma carta, por mais longa,
há de ter sempre o seu fim.
Agora vê lá se escreves,
não te faças songamonga!
Mando-te um feixe d’abraços
na intenção, porque os braços
ficaram aqui comigo
e só lá vão quando eu for;
dá um a cada amigo
e fica com o maior.

Zé Ximenes

os co s ta s

‹‹Mais um Costa, um Costa mais,

Os Costas são-nos fatais››

Zé Ximenes– a Balalaika)

Se como outrora o Diógenes
um caturra de hoje em dia
com sua lanterna acesa
saísse à rua, à porfia,
com o fim de achar um homem,
eu tenho a firme certeza
– até fazia uma aposta
dobrado contra singelo
que o tipo encontrava um Costa.

É um peco nacional
– tem paciência, se não gostas;
bem pequeno é Portugal
e tem, segundo se afirma
e a experiência o confirma,
trezentas léguas de costas.
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pois estou convencido que o mereço,
mas foi tão grande a carta que inventaste
que é das maiores escrituras que conheço.
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