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RECTROSPECTIVA DA MINHA VIDA

Em Junho de 45
Ainda se comia a ceia
O exame da 4ª Classe 
Fui fazê-lo a Gouveia

Almoçava-se às 7 horas
E às 10 se fatigava
Para o trabalho render
Ao meio dia se jantava

À tarde era a merenda
E uma refeição faltava
A ceia que era às 9
Porque às 10 já se deitava

Eram cinco refeições diárias
As do bom trabalhador
Trabalhava muitas horas
Debaixo de intenso calor

Aos 10 anos saí da Escola
Não podia continuar
Porque meus pais eram pobres
Tive logo de ir trabalhar

Fui para uma drogaria
Emprego de ocasião
Em S.Paio não podia
Arranjar outro patrão
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Para mim foi um orgulho
Mas porque ganhava mal
Comecei logo a pensar
Em sair de Portugal

Foi assim que resolvi
Para não andar à esmola
Atravessar o mar alto
Desloquei-me até Angola

Foi a 18 de Junho
Do ano de 58
Ao desembarcar em Luanda
Pedi à Senhora do Coito:

Dai-me um pouco de saúde
E também disposição
Para arregaçar as mangas
E ganhar um dinheirão

Era esta a ilusão
Que tinha naquela idade
Das aldeias ía fugindo
Quase toda a mocidade

Pr’a Guiné ou Moçambique
Pr’a Angola ou S. Tomé
Vamos lá ganhar dinheiro
E trazer para cá o café

Não era o que eu gostava
Mas tive que aceitar
Pr’á oficina de Gouveia
Esperava ir trabalhar

Foi sempre a minha vontade
Trazia o sangue na veia
Reparar os automóveis
Na oficina de Gouveia

Aos 12 anos fui chamado
Para uma boa profissão
Com cunha da minha avó
Lá fui pr’á “ferrugem” então...

Nos “Batatas” trabalhei
Sem nada puder ganhar
Foram cerca de três anos
Nem sabão pr’a me lavar

P’ra Gouveia caminhei
Uns dez anos com a sacola
A profissão que aprendi
Foi a de pintor à pistola

Por isso aos 17 anos
E com esta profissão
O sr. Rebelo me elegeu
Chefe de Secção
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Chamaram-nos retornados
Assim mesmo tal e qual
Foram eles que provocaram
A miséria em que se encontra Portugal

O meu País exportava
Vinho, centeio, batata e feijão
Tudo isto era riqueza
Que produzia a Nação

E agora o que exportamos?
Só música e futebol
Fecham todas as empresas
E os operários vão pr’ó sol?!...

Hoje só sabem é criticar
Mas isto tem que ter um fim
Precisamos em Lisboa
É de um Alberto João Jardim

Foi a 12 de Maio de 60
Residíamos em Luanda
Cidade onde nasceu
A nossa querida Fernanda

Oito anos mais tarde
A 2 de Agosto de 68
Também em Luanda nasceu
A Cristina, o nosso biscoito.

Também se lá consumia
Vinho, batata e feijão
Que Portugal produzia
Com toda a dedicação

E hoje o que se produz?
Nesta terra abandonada!...
Nos meses de Julho e Agosto
Só se vê terra queimada!

E os anos se vão passando
Ainda com esta idade
Angola vou recordando
Com muito carinho e saudade

A maior mágoa que tenho
Por ter de mudar de ares
Foi por me sentir “vendido”
Pelo charlatão Mário Soares

Dizia ele que se orgulhava
Daquela descolonização
Os interesses dos compatriotas
Nunca ele defendeu, o charlatão...

Foram os “heróis” de Portugal
Que salvaram a Nação
Traindo os compatriotas
Destruíram-lhes o coração
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Mas nunca deixei de lutar
Pela electricidade, uma ambição
Para os Moinhos da Serra levar
Só ao fim de nove anos fizemos a inauguração

Era na Quinta das Moitas
Que eu pensava edificar
Uma estufa de pintura
E assim puder trabalhar

Mas neste nosso País
Tudo é tão demorado
Que quando veio a luz
Já eu andava cansado!....

Por isso até o Sr. Doutor
Me proibiu de trabalhar
Porque andava intoxicado
Dos 50 anos a pintar...

Mas para não ficar parado
Uma oportunidade apareceu
A madrasta me chamou
Quando meu pai adoeceu

Foi em Janeiro de 90
Que o meu pai faleceu
Em Fevereiro de 91
Também a madrasta morreu

Para educar as minhas filhas
E nova vida recomeçar
Fui para o “Manuel Correia”
Para mais automóveis pintar

Até que chegou o dia
Que tomei uma decisão:
Vou trabalhar por conta própria
Que se “lixe” tal patrão!

Foi então que arrendei
Na Separadora um barracão
Para lá entrarem os carros
Tive que abrir um portão

Tudo foi por minha conta
As obras todas em geral
Porque o rico do senhorio Vieira
Era um dos “fascistas” de Portugal

Mas ao fim de cinco anos
Lá tive que abandonar
Porque o pessoal que lá tinha
Queria dinheiro sem trabalhar

Como estava colectado
Passei a trabalhar sozinho
E foi na minha garagem
Que ganhei um dinheirinho
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Ao fim do ano 2000
Fiz então uma opção
Resolvi fechar as portas
E ir para a reforma, então...

Nunca eu sonhei
Com uma tal oposição
Ai Tribunal fui chamado
Pelo meu próprio irmão...

Acusou-me de tanta coisa
Jamais lhe posso perdoar
Por isso e por acordo
Ele foi obrigado a pagar

A minha única intensão
Era muito trabalhar
Para honestamente ganhar dinheiro
Obras tinha que efectuar

Um projecto foi à Câmara
Para estas casas velhas restaurar
Mas ao fim de uns meses
Eles viriam a reprovar

Foi uma luta tremenda
Sempre atrás do balcão
Servindo a clientela
Com toda a dedicação

Com cerca de 15 anos
De vida comercial
Tinha as minhas contas pagas
Fiz então um festival
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BODAS DE OURO DO CASAL OLINTO  /  GLÓRIA

Foi a 14 de Abril
Lindo Domingo de Ramos
Juntámos os corações
Faz hoje 50 anos

É uma data bonita
Que estamos a festejar
Oxalá as nossas filhas
Também possam comemorar

Atingimos esta data
Em Primavera com flores
Sentimos muito orgulho
Pelas nossas filhas que são dois amores

Ultrapassámos dificuldades
Mas vivemos alegrias
Foi nos bons e maus momentos
Que vencemos tantos dias

Dezoito mil duzentos e cinquenta dias
Sempre, sempre a trabalhar
Mas hoje já sinto que as forças
Me começam a faltar

Contudo cá vamos vivendo
Por vezes com alguns enganos
Estamos sempre esperando
Por outro Domingo de Ramos

Vamos agora agradecer
A todos vós aqui presentes
Eternamente gratos ficamos
Com amizade e para sempre

E agora para terminar
Todos sabeis como é
Um abraço de amizade
Do casal Frade/Tomé. S. Paio, 14 de Abril de 2007
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POEMA DEDICADO A TODAS AS MÃES DO MUNDO
À minha em especial

A todas as Mães que deram
Com ternura e sofrimento
Os filhos a este Mundo
Saúdo neste momento

Ao saudar todas elas
É com bastante amizade
Para recordar ainda
A minha... com saudade

Ao recordá-la ainda hoje
Sem nenhuma fantasia
Vivíamos bastante pobres
Mas ricos de alegria

E tenho sempre presente
Sinto um orgulho profundo
Com a doença que ela tinha
Foi a melhor Mãe do Mundo

Por isso ainda agora
Continuo a recordar
O trabalhão que ela tinha
P’ra três homens aturar

Havia pouco dinheiro
Para lembranças comprar
Mas havia disciplina
E horas para deitar

E hoje quando se deitam
Até já é de manhã
Já nem ligam aos conselhos
Que lhes vai dando a mamã

Mamã minha mãezinha
Minha mãezinha querida
Foi a ti que mais amei
Em toda a minha vida

Foi uma boa mãe
Que me deu muito amor
E depois dela partir
Ainda lhe dei mais valor

Hoje é o Dia da Mãe
Será também das Avós
Que elas sejam para os netos
Como as mães são para nós

E agora para terminar
Não preciso de parabéns
Um beijinho vou mandar
P’ra todas vós que sois MÃES .

S. Paio, Maio de 2005



Olinto Frade nasceu em S. Paio, Gouveia, no dia 01 de Outubro de 1935.
Faleceu no Hospital da Guarda no dia 01 de Março de 2010.

Ainda jovem foi residir para Angola, com a sua esposa. Aí nasceram as 
duas filhas do casal.

Após 17 anos, em Abril de 1974, regressou a Portugal com a família, 
devido à independência daquele País, facto que o deixou 

sempre angustiado.
Foi pintor de automóveis, comerciante e autarca.

Sempre colaborou com as colectividades da sua terra natal.
Era um Poeta Amador de origem popular.

Houve quem o chamasse o Manuel Alegre de Gouveia.
Homem justo, mas irreverente.

Bom, mas polémico.
Humilde, mas crítico.

Bom marido, bom pai, bom sogro, bom avô, bom amigo, bom cidadão.
Trabalhador, honesto, simpático, disponível, contundente, controverso, 
são poucas as palavras que possam adjectivar uma pessoa que despertou 

em quem o conheceu os mais díspares sentimentos.
No dia em que o seu corpo foi sepultado, só faltou à cerimónia religiosa 

quem não chegou a saber da sua inesperada morte, ou quem de facto 
não podia estar presente.

A pensar em todos, os presentes e os ausentes, se edita esta obra.


