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Às 00:20, é transmitida a senha da Operação Fim do Regime, no programa Limite 
da Renascença: "Grândola, Vila Morena", de José Afonso. Horas depois, a Escola Prá-
tica de Santarém, comandada por Salgueiro Maia, sai do quartel em direção a a Lis-
boa. Eu, muito antes da hora combinada,, fui acordado para ouvir a notícia, a 
“impossível notícia” da revolução militar em Lisboa. O exército ocupa o Terreiro do 
Paço.  

“E agora?” – pensei eu –“Vou para o Aeroporto ou não?. Tenho que ir: o meu Presi-
dente chama-se Vaz Pinto e não Marcelo Caetano e muito menos Américo Thomaz. 

Entretanto o exército vai até ao Largo do Carmo. Chega o exército e chega a multi-
dão havida de ver sair do “bunker”, o homem que viria a ter uma reforma antecipada.  

Ao fim da tarde, o presidente do Governo, Marcello José das Neves Alves Caetano, 
rende-se. 

25 de Abril de 1974 



V. acha que não tem animais que se 
escondem na sua língua? 

 
Se, efetivamente, pensa 
que não, então por que 
é que, de vez em quan-
do, afirma:  
 
 Pulga atrás da orelha.  
Foi esta a expressão que 
me deixou curioso: a lín-
gua tem ou não tem mui-
tos animais? 

Em boca fechada não entra mos-
ca. Uma expressão bem verdadeira, — mas se 
não entra mosca, também não sai nada de inte-
ressante.  

Cobras e lagartos. Coitados destes bi-
chos — ninguém gosta deles e são metáfora para 
as crueldades que lançamos da boca para fora. 

Lágrimas de crocodilo. Sabe-se lá donde 
vem esta estranha fama: alguém já viu um croco-
dilo a chorar? Eu não, mas já vi muita gente com 
lágrimas falsas. 

Engolir sapos. Pois, se as cobras, os la-
gartos e os crocodilos metem um certo medo, o 
que dizer dos sapos? Algum nojo, é o que metem.  

Memória de elefante.  Serão assim tão 
bons a recordar? Provavelmente, não. Vai pente-
ar macacos! Uma ocupação curiosa: pentear ma-
cacos… Será que algum deles deixaria um pente 
chegar-lhe à trunfa?  

Tirar macacos do nariz.  Aparecem den-
tro dos nossos narizes, principalmente das crian-
ças, sempre prontas a tirá-los de lá! 

Macaquinhos no sótão. Para as crian-
ças, macacos no nariz; para os crescidos maca-
cos no sótão (na cabeça). 

Cão que ladra não morde. Quem ladra 
não morde! E quando não ladra? É então que a 
porca… 

Agora é que a porca torce o rabo.  Uma 
das mais estranhas expressões do português. É 
nestas expressões sem lógica que o português se 
revela uma língua bem malandra… 

Vozes de burro não chegam ao céu. Isto 
é quando não se pode dizer Burro…  

Burro velho não aprende línguas. Sim, a 
partir da adolescência é mais difícil aprender lín-
guas, mas não há dia em que não aprendemos 
alguma coisa nova, mesmo sem notar. 

 
Há muitas mais expressões com animais. São 
apenas um dos muitos recantos da nossa lín-
gua, que é um armazém de metáforas antigas, 
imagens muito nossas, pequenos alfinetes 
que nos picam a imaginação… 
  
 

Por que razão não chamamos 
«primeira-feira» ao domingo? 

Sim, por que não? Se há segunda-feira, porque é 
que não há primeira-feira? 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Há, de facto, uma história por trás dos nomes 
dos dias úteis. 

 
Aqui ao lado, em castelhano, o nome da segunda-
feira, longe dos nossos números, olha para a lua: 
«lunes».  
Já em árabe e em hebraico, os dias seguem uma 
ordem parecida com a nossa: a segunda-feira é o 
segundo dia.  
Estamos lá a chegar 
 

Afinal quem inventou estas feiras todas? 
 

Chegou a altura de viajar no tempo e perceber de 
onde vêm as nossas feiras... 
Se as outras línguas das redondezas mantêm a tra-
dição romana de dar nomes de deuses aos dias, 
neste recanto da península alguém se lembrou de 
lhes dar outros nomes. O culpado foi São Martinho 
de Dume, bispo de Braga que, no século VI, quis 
dar nomes menos pagãos aos dias da Semana 
Santa. Ora, a Semana Santa era toda de descanso 
e oração — uma semana feita só de feriados... 
O primeiro feriado era mesmo o Domingo de Ra-
mos, que já tinha nome bem cristão («Dia do Se-
nhor») — e assim ficou. 
Pois bem, os dias seguintes ganharam novos no-
mes: segundo feriado («secunda feria»), terceiro 
feriado («tertia feria»), quarto feriado («quarta fe-
ria») — e por aí fora... 
Com o tempo, esses nomes passaram a usar-se 
para designar os dias de todas as semanas do ano. 
Assim, os nomes com «feira» tornaram-se típicos 
da língua da nossa gente, língua que se continuou a 
falar pelos séculos fora até chegar ao português dos 
dias de hoje. 
Há quem tenha encontrado o termo «primeira-feira» 
como referência ao domingo  
Enfim, há de facto coisas espantosas neste mundo. 
Os nossos dias de trabalho são precisamente os 
dias com «feriado» no nome...  
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O homem veio do macaco?

Olhando para a foto acima, pensarão 

que sim  

Não é bem assim. A confusão acontece por-
que seres humanos e macacos têm, de fac-
to, um mesmo ancestral. 
  
(Talvez, devido ao tal 
“ancestral”, ainda hoje se 
encontram humanos que 
mais parecem macacos) 
 
 
Estudos recentes indicam 
que, há mais de 6 milhões de anos, vivia em 
algum lugar da África, uma espécie de pri-
mata que se dividiu em duas linhagens por 
conta de adversidades da natureza.  
De uma linhagem vieram os chimpanzés e 
bonobos atuais. Da outra linhagem, o ho-
mem. Ou seja, tivemos um antepassado co-
mum. Tanto é que os nossos genes são 90% 
iguais. 
No entanto, antes de chegar à forma atual, 
os hominídeos passaram por uma série de 
transformações que teve início com o 
 Australopithecus, há quase 4 milhões de 
anos. Ele já possuía postura ereta, locomo-
ção bípede e arcada dentária próxima da 
que nós, Homo sapiens, temos hoje. 
. 
As mutações genéticas e em especial o am-
biente exerceram influência na maneira co-
mo cada espécie costumava se adaptar. 
O meio ambiente em que se cria torna-se 
fundamental para aquilo que se é e que se 
faz.  
 
Experimente ir para o meio da selva des-
provido de roupas ou ferramentas e veja 
quanto tempo você resiste. 
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IMPORTÂNCIA DE SERMOS LIVRES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em Portugal, o Dia da Liberdade, comemora

-se anualmente a 25 de abril, em homenagem 

à revolução que em 1974 libertou o país da 

ditadura. 

 
A LIBERDADE 

Muitos só a valorizam quando deixam de a ter e, nos 
últimos anos, foram milhões os que se viram obriga-
dos a prescindir dela, na sequência de políticas que, 
com argumentos mais ou menos justificados, redu-
zem liberdades, direitos e garantias aos cidadãos.  
Mas todos os dias são dias de lutar por ela.  
Há frases inspiradoras que nos (re)lembram a impor-
tância de sermos e de nos sentirmos livres, numa 
altura em que assistimos a uma série de mudanças 
políticas, sociais e económicas. 
 

Pense que: 
A liberdade é o oxigénio da alma. 
 
 “Sermos livres é viver de uma forma em que 
respeitamos e promovemos a liberdade dos ou-
tros", Nelson Mandela 
 
 "A liberdade não pode ser concedida. Deve ser 
conquistada", Franklin D. Roosevelt. 
 
"A liberdade não é mais do que uma oportunida-
de para sermos melhores", Albert Camus,  
 
 Liberdade não é o direito de vivermos como qui-
sermos. É o direito de descobrirmos como deve-
mos viver. 
  
“Os direitos de todos os homens ficam diminuí-
dos sempre que os direitos de um homem são 
ameaçados", John F. Kennedy 
 
Devemos ser livres não porque reivindicamos a 
liberdade mas porque a praticamos.  
 
 A liberdade não é uma dádiva concedida, mas 
sim, um direito que nos pertence.  
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CADERNO DE MEMÓRIAS 
 

Certo episódio do dia-a-dia 
 

Naquela quinta-feira passada decidi ir petiscar a um pequeno restau-
rante-churrasqueira. Está perto, serve comida saborosa e não “entra mui-
to no bolso”, quero dizer, não é caro. 

Estava eu entretido a trincar 1/2 franguinho de churrasco,  com bata-
tas fritas e um copo de bom vinho tinto quan-
do entra  um sujeito empurrando um carrinho
-bebé (com bebé) a pedir algo para o seu al-
moço. Até aqui nada de extraordinário! 

Enquanto ele esperava pelo seu pedido e 
também (soube depois) pela sua companheira, 
eu continuei a apreciar e a analisar o perso-
nagem: cabelo escuro comprido, barba escura 
bem comprida, vestindo camisa preta e usan-
do calças também pretas. “Raios – pensei eu- 
o homem ou é cigano ou é judeu, mas parece 
ser educado e de boas maneiras. E para au-
mentar mais a minha curiosidade apercebi-me 
que ele tinha um sotaque, uma maneira de fa-
lar diferente. Estava mesmo intrigado. 

Mas não demorou muito. Entretanto, chega 
a sua companheira. E quem era ela? A nossa bem conhecida Ana Sofia 
Marques, sempre  atenciosa e meiga como a conhecemos. 

Não perdi a oportunidade de clarificar as minhas dúvidas e, com o devi-
do respeito, fiz-lhe a pergunta.” Você, amigo, é cigano ou judeu? Apresenta
-se com barba e cabelos compridos como um judeu mas veste camisa e cal-
ças pretas como um cigano!?” - Sim, sou cigano, chamo-me Apolo e estou 
usando esta roupa porque tenho que cumprir um luto de quatro anos por 
morte de familiar. 

“Obrigado amigo Apolo, e a bebé como se chama”? 

- A bebé chama-se Luana.         
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“Eu diria que você não tem que praticar religião nenhu-

ma… Eu digo que você deve descobrir no que acredita, 

dentro de você, e viver isso completamente.” 


