
The new PORTO times  - Ano 1 , No 3                                                            

Grenoble, 18 de julho de 2011                                                    

EDITORIAL:  SAL de PORTUGAL 

AI meu Deus!  

Algo errado no ar l...Angeline Jolie está quase velha em “The tourist”.  Não, isso não pode!  

Woody Allen não foi compreendido em “Meia-noite em Paris”. Ok, isso pode! 

Meus medos nada me dizem.  

Sinto um aperto cada vez mais forte em um coração a pulsar sem me fazer prevenir de um grande amor inesperado. 

Resta-me ...  o SAL de Portugal. 

 

Ó SAL !  

SAL do mar 

Do mar de Portugal,. 

 

SAL que me faz,  

Refaz-me origens,   

Faz-me  firme em terras minhas. 

SAL de um PORTO seguro, de um sangue puro, da minha alma inocente! 

 

SAL das entranhas do navio a desbravar, todo um mar.  Todo o mar, todo o mar ... 

SAL inquieto que me jaz em Belem.  É o mesmo que me convém.   

Que não me quer todo paz. Onda forte que me faz além.  

 

É o SAL da partida, encrostado.  Pedro e Vasco a me adotarem.  Sou grumete de Pinto e Nina.  

É o Infante a me prometer uma missão.  (“... e o acaso a me proteger!”) 

É a fada a me dedicar o fado da separação.  (é o sim, é o não) 

É a tormenta que não amedronta, me excita. (me faz, me desfaz) 

E o mundo em explosão dentro de mim. (sou eu, ... sem sou) 

É a volta de minha história parida. (aí, terra que é minha) 

É o meu chão reconhecido. 

 

Eis-me em teus braços, Portugal, no prazer de tuas exclusivas estrelas, a reeditar tua historia.  

A redizer tua gloria! 

Eis-me todo tua, minha Portugal. Do Alantejo à Viana, a reeditar tua glória. 

A redizer tua história! 

 

A bordo todos os meus amores, 

Do Porto ao Açores, posto que sou contumaz ... 

 

Eis-me teu sal. 

Sal do teu mar  

De um mar único, 

Gaivotas sem rumo, 

O mar de Fernando. 

 

E se um dia me levares, Ó mar 

Deixa-me, sobretudo, a saudade  

Forjada em lusitana amizade 

Envolto no véu de tua magia 

A iluminar pra sempre meu dia 

Vindo da energia de um mar 

O mar de Portugal.  

 Mauro Oliveira (www.maurooliveira.com.br) 
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