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António Luís Beites Soares

Presidente da Câmara Municipal  
de Penamacor

Depois da edição de “Madeiro - Fólios de Poesia I”, não hesitamos em avançar e dar 

continuidade a este trabalho. Com “Madeiro - Fólios de Poesia II”, e porque esta tra-

dição é muito mais que uma fogueira a arder, pretende-se dar mais um contributo 

para preservá-la, mostrando os diversos sentimentos que ela desperta ao mesmo 

tempo que une gerações ao seu redor. Ao apoiarmos mais esta publicação damos, 

igualmente, continuidade à política de salvaguarda da cultura e tradições do conce-

lho de Penamacor, perpetuando este costume já ancestral e deixando o legado dos 

nossos antepassados às gerações vindouras para  que este não se perca no tempo. 

O Madeiro é uma tradição penamacorense mas também de toda a Beira Baixa, do 

País e também de Espanha. Em Penamacor continuamos a exibir, orgulhosamente o 

título do Maior Madeiro de Portugal, tradição que queremos ver continuar por muitos 

e longos anos. 

NOTA PRÉVIA
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A segunda entrega desta comunhão de palavras MADEIRO - folios de poesia, conjugada 

a partir de todos os significados metafísicos e imagéticos congregados ao elemento 

fogo, mantém uma filiação bachelardiana fundindo-se na primeva aceção de Heráclito  

de Éfeso “todas as coisas são permutas de fogo”, fogo como alma e substância do  

processo da natureza.

O madeiro, lenho-matéria, corpo que une raiz e ramos, é metamorfoseado pelo fogo 

convocando calendários imbrincados a um tempo longo, esteio mnemónico de ances-

trais religações entre os homens e a Natureza e a este pandémico momento de temores 

e de contradições de sentires. Cumprindo uma ancestral manifestação, nestas latitudes 

enraizada ao cristianismo, a celebração do dia do fogo assume, então, particular signi-

ficado em geografias dominadas por quotidianos, envelhecidos, esvaziados de gentes, 

subjugadas por subtis e reais fronteiras de tantas desesperanças.

Reviver o Madeiro é comemorar a vida, é regressar ao que é comum, ao que pertence a 

todos, afirmando a identificação com a comunidade, com a terra numa sensação estra-

nha de aconchego que aclara todas as solidões. O Madeiro alavanca-nos a mundos so-

nhados, aproximando-nos aos mistérios das matérias em transformações ininterruptas 

que o fogo desenha e projeta. Mais do que horizontal, a essência é circular unindo uma 

chama de partida à certeza de um retorno. O que é mutável nunca morre.

MADEIRO: FOGO QUE SALVA 
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Estes fólios acolhem “madeiros” singulares: uns com maior ligação ao Natal enquanto 

território de confluências de sentires vivos; outros despertam e iluminam interiores, 

expressam nostalgias, tornando nítida a bacidez das memórias, as babélicas raízes  

visíveis e invisíveis. “Madeiro- fólios de poesia” materializa uma vontade do Município de 

Penamacor em envolver de novas metáforas, num original inventário de leituras onde 

cabem as apreensões imagéticas, uma das manifestações mais peculiar e intensa da 

sua geografia cultural, ligando esta grande festa da luz a uma geografia ibérica contem-

porânea. A poesia renova as imagens, dilui o esquecimento, cartografa e funda olhares.

O Madeiro vive entre um crepúsculo e um alvor ativando no coração os brilhos identi-

tários. Há fogos que mais do que a uma perda conduzem, em novos mistérios, ao portal 

da ressurreição. Na noite de caramelo, a chama aquece e o fogo liberta. O sol da manhã  

rompe a névoa das últimas brasas e banha de luz a estratigrafia das cinzas onde a  

certeza do verde brotará.

Pedro Miguel Salvado
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Furtou-se ao meu avô o carro de bois
para transportar a lenha roubada à serra, e as giestas
que secas teimavam reverdecer por entre as pedreiras
de granito que vestiam a serra da Cabreira;
inverno duro, que o Sião vindo de Espanha
mais endurecia os dias ladrava às mãos, descascadas
e de aparas feitas, dos cavadores da terra dura.
Os poucos ricos (três na aldeia, entre eles o meu avô)
a custo davam restos do que sobrara da oliveira
que seca, sucumbira ao rigor do último verão:
era a avareza dos que tudo tinham e nada davam
mesmo em prol do bem comum.

O MADEIRO – O DA MINHA  
MEMÓRIA DE ANTANHO

Álvaro Giesta

O madeiro do natal de 1960; o último de que me lembro
antes da partida para uma ausência longa de muitas décadas:

― o da memória de um passado distante.
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O carro era um canteiro florido, decorado
pelas delicadas mãos das moçoilas casadoiras
da aldeia rodopiavam em seu redor os namorados
prestes a ir às sortes no janeiro já tão próximo.
Descansava o carro no focão, para o carrego;
os mais matreiros, oleavam os eixos com sabão
para furtar às rodas o queixume e o gemer
que denunciava o furto do carro ao avô Francisco.
Sem bois, que na corte ruminavam mil ânsias
de descanso pela dureza dos trabalhos, o carro
é puxado a pulso pelos homens até ao centro
da velha aldeia. E o fogo celtibero que em breve
anunciará o solstício de inverno, traz consigo
o renascimento e renovação com a vinda do Menino.

Antes que anoiteça
Saiba viver o seu dia
Pra que o mesmo pareça
Uma vida de fantasia.
Arquive toda a tristeza
E guarde a alegria ideal
Que reencontará o Natal.
Acolha bem o Menino
Para que Ele não entristeça
Dispense-lhe todo o mimo, 
Antes que anoiteça. 

AINDA É DIA

António Maria Vieira Pires
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A tradição pode ser luz, água, culto, romaria
Pode ser fogo, ritual pagão que desembarca da memória
E atravessa a história das gentes, até ao cais do presente
De oceanos vividos no lume da comunhão e da alegria
Pode ser fogueira, exercício telúrico de purificação das almas
E dos corações em labaredas onde o silêncio há-de arder
Para que o Menino Jesus cumpra a felicidade de mais um ano
O quotidiano suspenda as suas rotinas de sombra
E acabem as canseiras, as lágrimas, o futuro por haver
Deixem-me então louvar a doce arquitectura da fogueira
Que incendeia a noite de Natal, em sonhos de mão em mão
Fazendo de Dezembro mais que depois da ceia
Uma utopia que do madeiro aquece os foros da tradição!

A UTOPIA DA TRADIÇÃO

Artur Coimbra

Já o guardião do templo vigia o nosso madeiro,
Que o toco ainda é pouco, sem a raiz do sobreiro,
Na alma dos que o roubaram, ainda corre esperança,
De voltar a ver madeiro como viam em criança.

Em noites de caramelo, muitos, nele se acalentaram,
Uns dados, outros roubados, todos se acarretaram,
Chegavam engalanados, como troféus de caçada,
Entre as zoadas do búzio e os gritos da criançada.

Passam os anos por nós, e mudam as estações,
Ardem os paus do madeiro entre farra e canções,
Juntam-se amigos à fogueira, cantando em seu redor,
Ardem lareiras de abraços, nos lares de Penamacor. 

FOGUEIRAS DE ABRAÇOS

António Rico
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Ó Madeiro altaneiro,
exibes na memória das gentes
um encanto tamanho.

Com uma alma grande,
aconchegas no teu seio
um amor de antanho.

Na noite mais longa,
com um calor gigante 
aqueces as faces dos crentes,
quando as labaredas alam no ar
exiges rostos tementes.

No adro tens o teu trono,
tornaste-te rei pelo Natal,
rodeado dos teus súbditos
a tua chama arde sem rival.

Ó MADEIRO…

Carlos Cruchinho

Definhas pelo Ano Novo,
resistem ao frio os fiéis,
o borralho aquece as mãos ao povo  
entoando cantigas aos Reis.

Ó Madeiro, efémero és,
sempre retornarás ao adro
pelos teus próprios pés. 
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era pelo fogo
que ardia a noite
 
e era pelas mãos
que subíamos
ao lugar mais alto
das árvores
 
e era também dezembro
que vinha de longe
encher de música
 
as sombras e as casas
 
era o regresso
dos amigos

Carlos Manuel Lopes Pires

Assim falou o madeiro
Era robusto pinheiro
Dominando os altos montes;
Via quase o mundo inteiro

De tão largos horizontes.
Via o sol antes de todos,
Em mim poisavam as aves:
Respirava ar puro a rodos
Sem sofrer quaisquer entraves.

Mas fui abatido em dor
Pelos rapazes das sortes,
Das terras de Penamacor
Filhos ladinos e fortes.

Cláudio Lima

Fui traçado e levado
Por força de um costume
Que me ditava por fado
No Natal morrer em lume

E num Natal genuíno,
Em festa rija e ordeira,
Vi que até o Deus Menino
Veio aquecer-se à fogueira…
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Arde no centro da aldeia
Ou da vila, numa praça,
O madeiro que se ateia
E toda a noite congraça

O povo que em seu redor,
Com seus ritos ancestrais,
Revitaliza o calor
Dos vizinhos; e, ademais,

Expirando o fogo vivo,
Das cinzas, esse madeiro
Faz renascer o convívio
Que apetece o ano inteiro.

MADEIRO

Domingos da Mota
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Já só a memória se deslumbra
No circulo domesticado daqueles
Que vão buscar o fogo ritual
Embrulhados em estrondos de vinho

Cânticos combalidos exaustos arrastados
O que resta da grande noite selvagem?

Ao longe ouvem-se os rugidos dos tractores
Que já engalanados transbordam a totalidade da vila
Com vivas e mais vivas
Mas aqui e agora morre-se contente
De tantos cansaços dolentes 
Afinal é assim que as casas vazias
Choram sem saber que choram
Quando vêem passar o cortejo dos madeiros

MADEIROS

Eddy Chambino

Noites do fogo que se faz espelho
de imagens que aos olhos chegam:
cavernas antigas, rostos amigos
e anjos reais disfarçados de delírios.
Todos os tempos se vislumbram
na chama breve, possibilidade eterna
de chamar mais vida à própria vida.
Aí o coração mais ignoto descobre
que também a memória é quântica
- feixes de energia decifrados no amor.
O madeiro abranda, mas não morre.

IGNIDADES

Eduardo Aroso 
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Tenho saudades de tudo mas também
esqueço quando tenho que esquecer.
Ninguém pode dizer que sabe
Tudo se não sofrer.

Tenho saudades do tronco de azinho
morrendo em brasa pela chaminé
Na velha casa onde o verde pinho
Crescia livre mesmo ali ao pé.

Tenho saudades do pião de freixo
Do forno público ao romper da aurora
Da vaca velha que nos dava o leite
Na mansidão que já não tenho agora

Eduardo Olímpio

Era o meu pai mestre carpinteiro
Criando portas e lindas janelas
E minha mãe junto do braseiro
Fazendo bolos em forma de estrelas

Mas quem enchia de ternura a casa
Era o madeiro a arder em brasa.
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O rosmaninho abrasou de aromas todos os declives.
Contagiou o tojo, a murta, o alecrim.
Acendeu fogueiras no êxtase de ser lume.
Reinventou prazeres em movimentos de dança,
em cantares antigos presos à memória.
Ardeu na pele dos que têm no corpo
a veemência do fogo enquanto o frio
da noite não roça a periferia da manhã.
E apenas a lua ou a sombra do vento
cintila por dentro dos olhares a desordem
irreprimível das emoções infinitamente errantes.

NO ÊXTASE DE SER LUME

Graça Pires

rapazes florescem
em rubros troncos
ardentes em adros de igrejas
descobrindo na fria noite
desejos rasgados pela unção
do canto de um galo

nevou
a música crepita
no calor de árvores
decepadas junto às fontes

o natal soletra
romãs na voz
alongada de lobos
a uivar distantes
numa dança antiga
cintila a raiz da oliveira
que importa?
se o lume em espiral
pontes atravessa

RELANCE

Henrique Levy

visitando os vestígios
da vastidão dos frutos
da ventura dos pomares
da devoção dos rapazes
ao tempo abrasado
por desejos ceifados
no suspirado gemido

do fogo

vozes noivadas
acendem lamentos
imersos nos dolentes
gestos de rapazes
nunca antes navegados
por tão demorada luz
a atear memórias
num varonil lenho
incendiado

26 27



Isabel Mendes Ferreira

o homem só. o dos campos
frutuosos.
intelectualmente ébrio de repousos
plácidos. caminheiro e mendigo dos 
dias intactos, suspenso e dilacerado.
cão maldito em voragem dissipante.
o homem suicidário triste e 
estigmaticamente hegeliano estende a
mão à serpente. e faz-se síntese e 
mortal. sobra-lhe a sombra.
mecânica. falta-lhe o dia. a honra. a 
ideia. o chão. os pés de prata. as asas
e o escudo, a prece e o perdão.
intacto. este homem das raízes a que 
me curvo. fruto e chave do futuro.

sou esta
magnífica competência de um
olhar________ compasso
conciso da cor que é coroa e
confidência. em sossego inquieto
me pouso enquanto o mundo é
in.comovente. mas ainda raiz.

consagro este cálice quase boreal ao
pastoreio das vibrações e sou
também o homem que o fogo afaga.
e deste faz futuro sem que nada o 
desterre.
antes mais terra. antes mais errância
constante das mãos sagradas.

as que melancolicamente ergo aos
céus . não há incêndios que afaguem
.
há este acervo de fenos maternos que
sempre serão futuro.
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convoco-te
como quem chama aquele que ama
para que em mim possas ser manhã

na lenta combustão de um par de suspiros
vou erguer nossa casa nossa é antes
de o sermos

assim
sob ingénuas costelas de amantes 
deixaremos de ser língua estrangeira

e mergulharemos 
numa piscina coberta de cinza pré-histórica

com a pele rejuvenescida e levemente 
picada por insectos provavelmente
já extintos
havemos de ver nossos braços rasgar 
o vento e as marés
e as carnes que carregamos
por salgar

FIRE WALK WITH ME

João Pedro Azul 

afiarás todos os dias a faca
na pedra que me cresce nos rins
sem conheceres as leis da física
ou da química
e da semântica 
só reconhecerás as chuvas de verão
ainda assim
não deixarás que a dúvida se torne em
atrito quando o momento chegar

é no fogo que a luz nasce
e se alimenta e morre.
só a memória fica nele
e arde.
em centelhas e palavras,
em cântico e em estrela.
resinosa e rubra,
vívida sempre, ainda

O FOGO DE NATAL

João Ricardo Lopes
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queimava pecados nas fogueiras de antanho
largadas por corpos em fúria, em praças acicatadas
pelo riso dos deuses e das sombras sem mote, libertadas
no cumprimento do tempo e das mortes
em vida, regeneradas
os mancebos eram deuses e os deuses eram fúria
fogo realizado, transformado em labaredas crepitadas
nas gotículas dos olhos que testemunharam
em castigos e em promessas aquietadas
por gentes que em ladainha oraram
sombras em corpos que o mito e o ardil fizeram luxúria
e os tempos sem tempo queimaram
em fogos passados, em fogueiras apagadas

Forjou-se o fogo no enredo dos deuses, dizem
segredo guardado, desbaratado para gáudio dos homens
e dos mancebos soberbos na volta da vida
que abraçavam em pira os madeiros da minha terra
torsos nus, suados, na vontade que os prometeu
ao diabólico do fraterno, regenerado
transfigurado por procuras amenas
da emancipação que o corpo subverteu
como quem se purifica em labaredas incertas
nas certezas de paixões eternas
recusa-se o sol que adormece e ateiam-se fogueiras
incendeiam-se equilíbrios e devaneios
e acendem-se tempos que não queimam
mas marcam no corpo os momentos
em solstícios esquecidos que jovens perdidos reinventam
em toque de dedos que afogueiam
a pele marcada em disfarce de viris açoteias

CORPOS DE FOGO

Joaquim Colôa
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No início um rosto flutua a engendrar a solidão – a chuva as aves tristes desde o alto-mar 
até à geada mais funda
Para onde vai um rosto no seu inverno – na sombra inumera que tudo invade – para onde 
vai um olhar desagravado e desprendido
Um rosto a tocar-se de terra e sangue – a vaguear com palavras entre ninhos brumas 
deuses em chamas na sua finura prodigiosa

Aqui estou em tormento e melancolia – nas margens de mim – e num instante sou  
a pastagem dos traidores
Fui abandonado quase mordido pelos cães saqueado nas lágrimas e no pudor
Os retalhos da memória assolam-me o corpo – doem-me os ossos – o dique infecto  
da pele é como um coração rebentando o sangue
Por toda a parte ninguém está para me ver nem um minuto – e a luz cresce como  
um compêndio de vísceras e lama
Creio nos milagres – mas o calor do sol apenas bafeja os mortos
Ninguém se ajoelha para que a fraternidade de uma carícia devolva ao tempo um 
lugar – ou uma pergunta – um infinito – ou o dever das sementes romperem a terra 
húmida e arborescerem incólumes sem razão

A ARTE DA SUBTIL LENTIDÃO  
DO FOGO

Jorge Velhote

Debaixo da noite move-se o que estremece e num galope alcança o negrume cintilante – 
e interrogo o que reluz – bêbado como um rio furioso onde os peixes zumbem trepando a 
minha angústia de saber que tudo ignoro
Mas se as montanhas são como a pele onde destilam as miragens – ou se espalham  
as delícias infinitas dos frutos – porque não me escutas na tua lenta solidão

Que rosto é este enredado a prumo que persegue a lucidez sem constrangimento – frívolo 
de paixões barqueiro de sevícias e desassossego
Que rosto é este sem quilates – meretriz sem pruridos e incúrias – retrato de ternura  
desmedida no aconchego da tristeza
Que rosto é este sem clemência ou lamento – que toca o fogo em abundância no seu  
degredo pranto e pasto
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Me siento y aprendo 
ante la metamorfosis del leño: 
se inmola gozoso 
por alas de incienso y de luz. 

¿Adónde se va tu cuerpo duro? 
¿Adónde tu solidez, 
tu temple tan frío y seco? 
Respóndenos con tu calor. 

Vasija que, ignorante,  
contuviste el fuego, 
caliéntanos con tu destino, 
alúmbranos con tu entrega. 

ANTE LA METAMORFOSIS  
DEL LEÑO 

Juan Carlos Martín Cobano

Ya estamos listos 
para leer tu epitafio: 
La llama es abrazo, 
el beso mordiente de la verdad.
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Na noite do “caramelo”
peregrinávamos visitando
os madeiros da mágica
Beira bebíamos jeropiga
incendiávamos a alma
deixando um rasto de emoções

Saboreando o fogo ritual
que de tão longe vem
para aconchegar vagabundos
Todos os anos repetíamos
a tradição começando
em Alpedrinha seguindo
para Atalaia, Lardosa, Soalheira...

Luís Filipe Maçarico

Chegou porém o momento
em que o senhor Manuel
entrou num lar e a memória
do património baralhou-se 
nos olhos perdidos,
no vazio da pegada esquecida
o volante imobilizado para sempre

Todavia, os nomes das terras
continuam a desafiar
o tempo as gerações passam e
o fogo volta a crepitar cada vez 
mais alto até ser pó de versos...

Os madeiros ao madeiro prefiro. De preferência
velhos e gastos troncos de oliveira,
que outrora tão penosos trabalhos deram.
Eram agora, ali acesos, ao lado do igreja matriz,
a cor, a luz e o calor da fria noite de Natal.
 
Iam chegando ao adro durante o gélido Dezembro.
Em toda a aldeia se ouvia o bruaá das crianças
e os tradicionais cânticos ao deus Menino.
O madeiro vinha em carros de bois, pachorrentos,
enquanto o vinho ia jorrando do garrafão,
alegrando o festeiro do dia e acompanhantes.
 
Pouco importava que o ritual fosse cristão ou pagão,
que celebrasse, ou não, o solstício do inverno.
Importante era que a fogueira fosse grande naquela noite
que se queria mágica e repleta de alegria.

OS MADEIROS

Manuel Barata
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Como avenas de pastores
de presépios antigos
deslizando por veredas e caminhos
da Serra da Gardunha,
como águas de prata fluindo
da ribeira ancestral,
vinde a mim, outra vez
cantares de outro século.
Regressai, vozes cálidas
cristais, ecos de sinos nos ares
chamados longínquos
voltai,
tecendo o insondável mistério
da Santa Noite.
Vinde, ó cantares
à volta do madeiro
chamas se unindo
às labaredas imensas

CANTARES DE NATAL

Maria de Lourdes Hortas

purificando pecados
e acordando os grandes anjos
que dormem, petrificados
na sombra dos bosques.
Vinde, revoada de fagulhas
vidrilhos e lantejoulas de brasas
pétalas de luz
de mil candeias crepitantes
pirilampos
reconstruindo
o sortilégio e o encanto
do Menino Jesus.
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ENTRE el futuro inevitable y un pasado pendiente,

el presente ventila su fuego vivo

bajo el peso de nuestros pecados.

Es la infancia piedra del silencio, una piedra que gira, arde y se consume. Haces cuadriculas 
en el pasillo del padre. Algún día, allí, las cenizas hablarán. Mas las migraciones del fuego 
excluyen su origen: no importa el lugar (Siria o Afganistán) ni el dinero: sólo el Miedo.

Sólo el tiempo revela las desapariciones del mundo. El fuego sabe que eres Sombra sólida 
que no conoce la luz ni la evita. Sabe que llevas ríos de sangre en las manos. Hoy, al verte 
girando en el infinito, ¡tembló mi corazón tanto!, que no pude formular la Pregunta: ¿dónde, 
cuándo nos escoge la palabra adecuada, para explicar su origen?

ARQUEOLOGÍA DEL FUEGO

Santiago Aguaded Landero

tudo começa no sopro quântico de
uma pedra que risca outra pedra,
um parto que deflagra a luz primeira.

o trânsito do fogo esventra a
escuridão e ilumina os espíritos,
afugenta os demónios e purifica as
almas.

sagra-se um pacto alquímico.

tudo acontece no umbral da chama
estremecida
por um deus que arde sem se ver.

ALQUIMIA

Maria José Quintela
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O menino prolonga-se até ao 
poeta. É ele que vai desfiar o 
fogo pela lenha. Observa a forma 
como a sua solidão imita a batalha. 

É sob o crepúsculo que as mulheres se 
debruçam. Pernas abertas onde o 
vento é pátria e é lua, dragão 
invernal no centro da vila. Vem 
auscultar os mancebos  que 
recortam a euforia das pedras, 
mesmo que sejam árvores aquilo 
que lhes cresce por dentro. 

Primaveras feitas para se 
perderem no longo caminho da 
madrugada. 

Crescem e, à medida que 
crescem, ardem as árvores dentro dos 
homens. São eles que ardem com a 
lenha. 

O MENINO PROLONGA-SE ATÉ AO POETA

Sara F. Costa

São as mulheres que se aquecem 
na nudez macia de ser alimento que rasga e 
que é vida e que é história infinita ao longo 
do frio. O menino, dedo estendido, em
direção à poeta que é agora machados e 
flechas no gemido último da multidão que 
celebra. Beowulf nunca chega a matar o 
dragão. 

Cospe o Dragão e, quando ele 
cospe, é o suor da noite que escorre à 
boca dos homens. Ébrios, abraçam as 
labaredas na tentativa vã de expulsar 
a sombra do próprio corpo. É em festa 
que se adia a morte. 
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trago-te para o meio do adro
lanço-te o fogo
crepitas no meio do círculo
e dos cantares

ardes
há um incontornável apelo da combustão
que não consigo evitar
brasas madeiro ou êxtase
tanto se me dá
trago-te para o meio de tudo
uma chama lambe-te até ao topo
avivas-me coisas muito antigas
talvez mesmo da infância

ardes
ardes e eu ardo contigo
sem saber modo nem razão

A PSICANÁLISE DO FOGO

Victor Oliveira Mateus

4746



Acabaram de se constituir 
estes fólios a 28 de novembro 
do ano de 2021, dia do Advento 
cristão, tempo de espera e 
de esperança, a poucos dias 
da instauração em Portugal 
do estado de calamidade 
pandémica.

Aurelino Costa; António Salvado; Alfredo Pérez 
Alencart; António Teixeira e Castro; Carlos Da 
Aira; Carlos Cruchinho; Helena Villar Janeiro; Hugo 
Milhanas Machado; João Rasteiro; Joaquim Cardoso 
Dias; José Miguel Santolaya Silva; Leocádia Regalo; 
Luís Filipe Pereira; Luís Castro Mendes; Miguel Rego; 
Maria Toscano; Nazaré de Sant’ Ana; Rosa Alice 
Branco; Stefania Di Leo.
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