
28 de Novembro 1918 

Ainda me lembro… Ainda me lembro daquele dia de Junho, em que o sol brilhava 
como nunca antes o vira brilhar… 01 de Junho de 1914, um dia especial na vida de todos os 
são-Brasenses e um dia muito especial na minha vida. 

Vi-te pela primeira vez!! 

São Brás de Alportel tinha saído à rua, todos festejavam a independência de um 
concelho que viria a ser um dos mais bonitos de Portugal, o Nosso!!! Como bom festivaleiro 
que era também saí à rua, parei numa taberna onde se fazia ouvir um violoncelo. Aproximei-
me, queria poder estar mais perto de tão bela melodia. E… E lá estavas, a tocar um 
instrumento com o dobro do teu tamanho, vestida com um magnífico vestido cor-de-rosa, o 
cor-de-rosa ficava-te tão bem! !! De pele clara como o algodão, com uns olhos lindos e 
grandes. Lá estavas tu com o teu sorriso contagiante e o teu aglomerado de pequenas e claras 
sardas na tua bochecha esquerda, eram tão bonitas. Porque é que deixavas o cabelo escondê-
las tantas vezes? 

Tínhamos 17 anos, e eu juro-te, aquele momento mudou a minha vida, despertou 
sentimentos em mim que ainda hoje prevalecem, sentimentos indiscritíveis. Sentimentos a 
que eu chamo AMOR!!! 

Vivi contigo os anos mais loucos que o amor alguma vez conheceu, nós ríamos dia e 
noite. E aquelas sextas-feiras de verão em que percorríamos todas as fontes do concelho, uma 
a uma, a tua favorita é a dos Vilarinhos, não me esqueço. Íamos tantas vezes ver o céu ao pé 
da igreja, quantas foram as vezes que sentados naquele muro me declarei a ti. Contigo as 
horas sempre pareceram passar mais rápido que os minutos. És única. 

Faz hoje 13 meses que nos despedimos em lágrimas, estávamos nos Machados, a terra 
dos meus avós, não tive tempo para te dizer mas estavas linda nessa tarde chuvosa. Faz hoje 
13 meses que fui chamado para combater, a Guerra Mundial começou, mas parece não ter 
fim. 

Tenho guardado a tua fotografia no único bolso que a minha farda tem, bem junto do 
coração. 

Li hoje a carta que me enviaste em desespero, houve palavras que nem consegui ler, 
supus que estivessem borradas devido às gotas que te escorriam pelo rosto, no momento em 
que a escreveste. 

Não te vou mentir, isto não está fácil… Já vi muita morte, muita desgraça, posso dizer 
que já vi o “inferno”. Aliás já podia ter sido eu a bater às portas do céu, mas não sou, não 
porque seja mais forte, mas porque tenho algo que me move. Move-me a vontade de te 
cheirar mais uma vez, a vontade de te abraçar mais uma vez, a vontade de passar mais uma 
noite de amor contigo, a vontade de nunca mais te largar. Tudo isto me faz ser mais forte e me 
faz lutar dia a dia. 

Beatriz, eu vou conseguir! E se por alguma malandrice do destino isso não acontecer… 

Foste o amor da minha vida. 
 
Com amor, 
Lourenço 


