
 
 
 
PREFÁCIO do livro –  “ Musgo e Caliça da Memória – Contos ”   
 
 

 União bravia de terra e de mar, semeadura feita a braço pelos homens e mulheres, duna em 
promontório a desembocar no oceano, assim é a Marinha das Ondas. E se marinha é, o sal dava-lhe 
a têmpera dos calcanhares rasgados das gentes de antanho; se de onda ainda se faz, a brevidade da 
espuma branca dá-lhe o movimento, fatal e mortífero, que o mar, tanto dá o pão como dá a morte. 

 
 O marinhense é, desta feita, um misto da força telúrica da terra e da aragem da água imensa, 
conjugados no mistério do labor da vinha e do milho, na roda do moleiro, na vela do moinho 
recortando a paisagem, na verde altivez do pinhal, no remo que prolonga o braço e lavra o oceano. 
 
 Por estes caminhos, serpenteando leve mas dolorosa como a alma das suas gentes, vai a 
escrita de Manuel Cintrão, irónica também e, às vezes, dotada de uma alegria breve, mas sempre 
escorreita e ligeira como o sentir popular e humilde das gentes marinhenses; nela se retratam as 
personagens e os seus sentimentos, as circunstâncias da fortuna, o destino e os agoiros da vida. 
Conhece Manuel Cintrão as suas gentes como ninguém e, no retrato que faz a traços de forte 
realismo e palavra crua, traça as vozes do povo, arrasta o milagre do nascer e do morrer e do seu 
entretanto, fazendo do acto mais simples uma narrativa plena de profundidade humana.   
 
 Manuel Cintrão sabe que a identidade dos homens e mulheres da sua terra se faz de 
episódios, de marcas que só o escritor anota, observa e valoriza. São contos o que nos oferece, - eu 
diria “contas” - de rosário e de préstimo, que por serem literatura se tornam mais vivos do que a 
própria realidade e mais duradouros do que a sombria e curta existência de cada um de nós.   
 
António Tavares  
 
Professor 
Vereador da Cultura - Câmara Municipal da Figueira da Foz.  

 
 
 
 
INTRODUÇÃO 
 
Como pintor escrupuloso, que pinta e aperfeiçoa um quadro, resolvi escrever este trabalho 

de ficção. São ficções próprias da terra onde nasci e donde me provém material para a minha 
escrita. 

Este livro põe a nu, embora de forma ficcionada, a minha grande paixão pela memória do 
passado e presente das nossas gentes, das suas vivências, misérias, sonhos e grandezas, como se 
fosse o espelho do tempo. Um registo ficcionado, como minha sincera homenagem a todos, 
falecidos e ainda vivos, pela fidelidade, felicidade, drama, dor, canseira, infortúnio, equívoco, 
estima, beleza, fealdade, sofrimento, morte, e por aí adiante, num autêntico sentido de comunidade. 
Um registo de impressões íntimas ou devassas da alma humana em alma própria vieram ter comigo 
nesta singela escrita. Utilizei nomes e alcunhas inventadas para os personagens deste livro, de modo 



a não se confundirem com pessoas reais, vivas e falecidas, e provocar no leitor a reinvenção da 
nossa comunidade, de acordo com a sua vivência. Há idealismo e realismo, há sonho, retrata o 
presente e o tempo passado e antigo, na sua mudança vertiginosa. Quem muda menos é o homem, 
sempre igual a si próprio em qualquer lugar e época. A substância humana não se transforma: o que 
se modifica são as modas, os costumes, o ambiente e a técnica. Em suma, nesse convívio com as 
nossas gentes, tenho aprendido o que não vem nos livros. 

Recorri à memória do baú sem fundo, como utensílio para registar os labirintos particulares 
que edificam este livro. Retratos de todos os sentimentos, de todas as emoções, reconstruindo das 
ruínas da memória, situado na terra de ninguém, entre o silêncio e o alarido, onde o conceito se 
enreda. 

A tragédia e o drama, a comédia e a farsa, o choro e o riso, o rugido e o sussurro, o 
sarcasmo, a zombaria, a mordacidade, o desacato, a lágrima silenciosa e crucificada, o soluço 
retido, a dor mascarada e o sofrimento inaudito, são aspectos que tentei modelar e ficcionar. 

A série de contos e verídicas narrativas que vereis no decorrer da leitura deste livro são a 
essência poética do meu sentir. O seu fundo verdadeiro comoveu-me, ao sentir o pulsar e a alma das 
nossas gentes. São contos que pretendem ser um ensaio de reconstituição de um viver colectivo. 
Ficcionados ao sabor da sensibilidade de hoje, conservam, no entanto, os cheiros, os recortes e os 
matizes com que os sentidos os gravaram em recantos da memória de onde foram retirados. Uma 
reflexão sobre a construção da memória e os seus equívocos. 

Entre tantas peripécias que me contaram e que acompanhei durante o feliz e curto espaço 
que vivi no campo e em contacto com o mar, os meus primeiros vinte anos, ouvindo o sussurrar das 
fontes, o arrulhar das avezinhas, o perpassar da brisa entre as ramagens, o rumorejar do mar na sua 
dança constante, escolhi estas por se quadrarem melhor à minha alma sonhadora. 

 Ouvidas as histórias que retive, que os mais velhos contaram, e interpretadas as marcas que 
o tempo deixou gravadas na memória foi possível a realização deste trabalho ficcionado. Não é 
mais que a vida das pessoas em toda a sua ancestralidade e na sua humilde universalidade, que 
resultam no “musgo e caliça da memória.” 

 
Manuel da Costa Cintrão 
 
Este livro põe a nu, embora de forma ficcionada, a minha grande paixão pela memória do 

passado e presente das nossas gentes, das suas vivências, misérias, sonhos e grandezas, como se 
fosse o espelho do tempo. Um registo ficcionado, como minha sincera homenagem a todos, 
falecidos e ainda vivos, pela fidelidade, felicidade, drama, dor, canseira, infortúnio, equívoco, 
estima, beleza, fealdade, sofrimento, morte, e por aí adiante, num autêntico sentido de comunidade. 
Um registo de impressões íntimas ou devassas da alma humana em alma própria vieram ter comigo 
nesta singela escrita. Utilizei nomes e alcunhas inventadas para os personagens deste livro, para 
não provocar eventuais constrangimentos, de modo a não se confundirem com pessoas reais, vivas 
e falecidas, e provocar no leitor a reinvenção da nossa comunidade, de acordo com a sua vivência.  

Ouvidas as histórias que retive, que os mais velhos contaram, e interpretadas as marcas que 
o tempo deixou gravadas na memória foi possível a realização deste trabalho ficcionado. Não é 
mais que a vida das pessoas em toda a sua ancestralidade e na sua humilde universalidade, que 
resultam no “Musgo e Caliça da Memória - Contos” 

O livro contém contos que são uma viagem através da memória. Valem pela força das 
histórias que alimentaram os nossos sonhos e preencheram os nossos quotidianos de crianças. Foi 
um percurso maravilhoso e um reencontro sublime com pessoas e acontecimentos. De gente que se 
vestiam de coragem e traziam nos olhos oceanos de esperança. 

 



 

 A receita da venda dos livros será, integralmente, para a nossa Junta de Freguesia da 
Marinha das Ondas que tão carenciada está, do ponto vista financeiro, pelas razões que são do 
domínio público. Aplicará a receita em melhoramentos e nos apoios ao Ensino Básico e Pré-
Básico da Freguesia.  

 

 Depois da data de lançamento, o livro será vendido ao preço unitário de 15 €.  

 

Conto com a vossa simpática adesão. Com o mesmo amor que devoto à nossa terra, conto com a 
vossa participação – de todos os conterrâneos que nasceram na nossa linda Freguesia e todos 
aqueles, que não sendo naturais, residam nela ou fora dela.  

 

 Cada livro, um amigo da nossa terra, uma singela contribuição para a nossa Junta de 
Freguesia! Dá a conhecer este evento a um familiar ausente da terra ou a um amigo. 

 

 

 ENTRADA LIVRE.    Manuel da Costa Cintrão 

        Correio electrónico: manuel.c.cintrão@gmail.com 

 

 

 

 

 

 


