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IRMÃOS AGUEDENSES

o amor invade minh'alma quando tenho que falar de Agueda ou lembrar
Àgueda.

As lembranças crescem no meu pensamento e vejo o pão na porta de uma
casa, pendurado na fechadura. Vejo um homem que varre a calçada com
vassoura de guanxuma (forma que o gaúcho chama a vassoura feita com
galhos de guanxuma, erva que tem propriedades terapêuticas, usada para
varrer o terreiro).

Vejo a beira-rio e espelho d'água, as águas correm mansamente pelo Rio de
Agueda. Vejo as capelas de tantas Nossas Senhoras, das Dores, da Paz, da
Graça, do Amparo, da Conceição, dos Milagres e tantas outras Nossas
Senhoras. Os cruzeiros, os chafarizes, as fontes. Os miradouros, os parques,
os mOnumentos, os pelouros, os museus, as casas e as "pessoas",

As pessoas, aquilo que é mais precioso em Agueda. Tanto carinho recebemos,
tanto carinho temos, tanto carinho distribufmos. E de onde vem esse amor que
invade o nosso ser mesmo estando longe. É que na verdade somos irmãos,
irmãos de sangue e de componentes genéticos. Isso é um fator que ninguém
nos pode tirar. Não há quem possa negar essa herança e n6s a carregamos
conosco em um lugar bem guardadinho.

Por isso nós, luso-descendentes e portugueses que vivem no Brasil,
aprendemos que: 'não há mal que sempre dure, nem bem que nunca se
acabe'. Não há crise que nunca acabe e n6s aqui que aprendemos a lição
temos certeza que ela se resolverá em breve. Estamos todos torcendo pelos
irmãos.

Aos queridos irmãos Aguedenses desejo um feliz final de ano. Citar nomes não
seria de bom ton, mas esperamos revê-los no Brasil no pr6ximo ano, já que
sabemos que teremos muito trabalho pela frente e se tomará diflcil ir até al, Rio
Grande não é mais uma pequena cidade, hoje tem um pouco mais para
oferecer e continua em crescimento acelerado. As datas comemorativas
aumentaram e os Encontros das Comunidades Portuguesas também. Aqui
temos uma tarefa árdua que é a divulgação da nossa cultura em terras
brasileiras que para mim já dura 20 anos. O sucesso de nosso trabalho não
depende s6 de n6s, dependemos dos governantes. Se houver interesse
poderemos multiplicar ações que venham fazer com que o nosso povo se sinta
mais português, mas para isso nosso povo precisa conhecer sua cultura e
encontrar explicações para o seu modo de ser.
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Precisamos continuar aprendendo, pois Portugal já nos ensinou muitas coisas
desde a Hngua portuguesa até os nossos valores. E hoje Portugal ainda
continua tendo muita coisa a nos ensinar.

Amigos, aqui deixo meu saudoso abraço a todos e espero voltar um dia desses
quando Deus me permitir. Feliz Natal! Feliz Ano Novo! As portas desta terra
que recebeu açorianos e continentais estarão abertas para todo sempre.

Mil beijinhos... até...

Anna Morisson
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