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O	  Meco 

Àquela hora já só estavam no recinto meia dúzia de ciganos, duas 
éguas, quatro burros e um casal de velhos 

 

Lá longe havia trovoadas em que se aprendia a contar o tempo entre o 
relâmpago e o trovão. Havia uma avó que sabia contar histórias aos netos e 
um avô que com um cigarro esfarelado na boca mexia os queixos mastigando 
o tabaco enquanto semicerrava os olhos encovados… 

 E enquanto esperavam pelo caldo da ceia, iam olhando pensativos para 
a lareira crestada ou para o pão que cozia e aloirava no forno quente. Havia 
crianças descalças que brincavam com bonecas de farrapo, ou com bolas 
feitas de meias desencontradas e rotas. As meninas ao correrem de um lado 
para outro deixavam esvoaçar os cabelos baços e compridos que tapavam os 
olhos e o nariz ranhoso. As mais adultas suspiravam por alguns rapazes que 
andavam a jogar à bola. E a bosta dos animais abundante e fresca, coloria as 
ruas empestando-as com cheiros intensos de aldeia transmontana. 

Também havia alfaiates e sapateiros e tascas cheias de homens onde as 
conversas se eternizavam num rodopio de palavras muitas vezes sem sentido 
mas que ajudavam a queimar o tempo e a esquecer o vazio das barrigas… 

Na aldeia os sapateiros e alfaiates eram todos músicos, e tinham o 
condão de prenderem os clientes com piadas acutilantes e mordazes. O tema 
era recorrente que falava de mulheres infiéis ou mal casadas ou gabarolices de 



aventuras na cama com ocorrências de libertinagem pelo meio, se possível. O 
Meco por vezes discorria em minúcias ofensivas criando por vezes algum 
embaraço ao ti Jaquim Lapanças homem com 21 fi lhos que se gabava 
de a mulher nunca o ter olhado do umbigo para baixo…afinal o 
respeito era muito bonito na boca do Lapanças. 

Facilmente o Meco desencadeava uma espécie de chorrilho de palavras e 
verborreias de insinuações que derrubavam qualquer adversário ou 
interlocutor. 

 O Tonho Meco era intuitivo e homem de muita sensibilidade. No seu 
casulo de trabalho o ritmar do bater da sola era música pura. Todo o material 
que usava na confecção do calçado parecia feito de sons musicais. Enquanto 
martelava, ou cosia, assobiava ou cantarolava ao mesmo tempo, animando o 
seu estado de alma sempre colorido de projectos. O seu poder laudatório 
espantava qualquer um.  Aos fregueses com calos nos pés ele fazia uma 
radiografia visual, mandava descalçar e levantar o pé, visionava de muito perto 
e tirava o molde. Com as devidas saliências no calçado e à medida da 
dimensão dos calos, o Meco raramente se enganava nos cálculos. 

Nos anos 50 e 60, os fregueses de Carro Queimado, Valnogueiras e S. 
Cibrão vinham buscar o calçado a Mateus, levando-o na mão para não sujarem 
as solas ornamentadas a desenhos geometricamente perfeitos. Assim, os 
clientes guardavam para a Missa a exibição da obra, com as calças um pouco 
subidas para não esconderem o tesouro… O músico sapateiro nunca deixava 
um cliente desarmado. Chegava a comprar o calçado já feito no Zeca Martins, 
em Vila Real, transformando-o depois em casa, satisfazendo assim os 
caprichos mais extravagantes de homens com dinheiro. Quando iam levantar a 
encomenda, ficavam espantados com a perfeição, mas sobretudo quando 
reparavam nas solas, a estampa e o cunho do mestre em letras e arabescos 
bem desenhados… 

Em horas de muito aperto, na oficina, o Meco retirava-se para uma 
espécie de recanto espiritual tocando o seu saxofone, até que a sua Alzira o 
mandasse calar para não atrasar os compromissos da obra. 

Entre os colegas da Banda de Mateus, ele expandia a alegria e 
apaziguava o cansaço em serviços muito exigentes e cansativos, exibindo, nos 
intervalos, um corrupio de modinhas que galvanizavam outros músicos que se 
juntavam a ele. 



Numa festa, para os lados de Carrazeda, os músicos abandonavam o 
coreto já perto das cinco da manhã, convencidos de que o arraial tinha 
acabado. Cansados e adormecidos, dirigiam-se para o autocarro. No ar, 
algumas aves começavam já a surgir timidamente, piando e colorindo os céus. 
Inesperadamente, um mordomo de boina trauliteira e barba até ao pescoço, 
insinua-se perante os músicos lembrando-os que o contrato só termina às 6 
horas... Perspicaz o Meco resolve o problema. Pega no saxofone, circula à 
volta do homem e toca uns temas bem animados usando toda a sua 
desfaçatez e perícia para contrariar o cansaço e o estado de espírito dos 
músicos. O mordomo emocionado desabafa: - tá bem bô a canti lena, bá 
tocar ao carbalho… bão-se lá todos embora…  

Àquela hora já só estavam no recinto meia dúzia de ciganos, duas éguas, 
quatro burros e um casal de velhos, deitados e encostados no chão 
levantando-se de rompante quando ouviram do Meco a moda afogueada 
“Sebastião como tudo tudo tudo”. Em estapafúrdios movimentos de 
dança, os dois, acabaram por cair no chão desamparados e contorcidos… No 
regresso e já distante da festa, ouvem-se latidos de cães que povoam a solidão 
pródiga e imensa da Mãe Natureza. As palavras cansadas dos músicos 
irrompem como o correr da água feita melodia em que até o canto das cigarras 
parece estranho num dia que foi cheio na valorização da música e no 
reconforto da alma. A simpatia da gente simples e as paisagens bucólicas e 
serenas daquele pequeno canto planetário atingiam todos os músicos que 
antes do regresso a casa já sentiam no rosto trejeitos de saudade… 

O Meco tinha um monte de filhos, alguns tardios, e para alimentar 
tamanho regimento	   engendrou uma artimanha refinada de inteligência. Ele 
conseguira ludibriar os seus superiores quando trabalhava no Regimento 
Infantaria 13 como sapateiro. 

Em finais dos anos 50, havia no Quartel de Vila Real farta criação de 
porcos por sinal muito bem tratados ‒ com a lassidão do bom trato, os bichos 
facilmente se deixavam quedar e tocar.  

Os tempos eram difíceis para os pobres! Um dia, o sapateiro com 
grande perícia bateu em cheio na cabeça do suíno, usando um martelo 
preparado para o efeito: infalível. Bastou uma primeira pancada e o animal 
anunciava a morte com um lancinante grunhido: ao cair por terra era já 
“defunto”. Após o acto, o homem dava a notícia ao comandante que por sua 



vez lhe pedia para enterrar o pobre animal bem longe dali pensando ele que o 
porco sofresse de uma qualquer doença estranha e contagiosa. Na condição 
de subalterno pede-lhe autorização para o enterrar em Mateus, num lugar bem 
conhecido e adequado para enterrar animais mortos de doenças. O transporte 
era feito quase de noite… Claro está que o sapateiro não chegava a Mateus: 
fazia um desvio célere e sorrateiro para a sua casa em Abambres e tudo ficava 
resolvido discreta e pacatamente sem que a vizinhança de nada se 
apercebesse (pelo menos daquela vez…). Durante meses, os dias eram de 
festa e de barriga cheia em casa do Meco. Confessava o sapateiro que depois 
do reco morto a consciência lhe pesava um pouco e desabafava: “tinha que 
ser, a canalhada estava cheia de fome e já não os conseguia ouvir…”naqueles 
dias, quem passasse pela casa do Tonho Meco ouvia no chorriscar da sertã, 
estalidos sonoros de torresmos que haviam de saciar a família e mais alguns 
amigos que não dessem com a língua nos dentes. 
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