
O Milagre da União

Há  milagres  que  acontecem  com  pompa  e  circunstância,  que  aparecem  nas 

parangonas dos jornais e que passam nas TV’s à hora do jantar, são milagres grandes 

(às vezes nem tanto)  que ocorrem no centro das grandes cidades ou no alto dos 

montes mais altos e, por isso, são vistos e relatados durante horas, semanas ou anos. 

Alguns ficam de tal  modo gravados na memória  colectiva das gentes,  que com o 

passar dos tempos se tornam lendas que o povo conta, como o milagre das rosas da 

Rainha Santa Isabel, ou o milagre daquele pequeno homem chamado Morihei Ueshiba 

que  acolheu  como aluno  o  enorme campeão de  Sumo  Tenryu,  depois  de  lhe  ter 

demonstrado num combate corpo a corpo, no seu Dojo, que a sua enorme força e 

técnica  de  nada  serviam  contra  a  energia  da  natureza,  (Ki) bem  coordenada  e 

harmonizada.

Tenryu e Ueshiba (finais da década de 1930)

Mas há também grandes milagres que não têm a mesma sorte. Acontecem num lugar 

anónimo,  face  a  pessoas  que  não  os  apercebem,  ou  que  simplesmente  decidem 

guardar essa felicidade apenas no seu coração.
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Embora  sejam  da  mesma  dimensão  que  os  primeiros,  tardam,  por  vezes,  a  ser 

conhecidos  e,  não  raramente,  passam  mesmo  para  o  imenso  reservatório  dos 

milagres por revelar que, há quem diga, Deus armazena numa outra dimensão, qual 

tesouro das mil e uma noites que Ali Bábá ainda não descobriu.

Este que lhes vou contar era bem capaz de ter esse destino, se eu ontem tivesse 

decidido ficar em casa a tentar curar o meu joelho direito em vez de forçá-lo, ainda 

mais um pouco, numa aula de Karate-do onde entrei a claudicar e saí a coxear ainda 

mais.

Mas foi em boa hora que prometi ao meu antigo Mestre e Amigo Ceia – “Desta vez 

não faltarei” – e, talvez porque o meu pai me ensinou o valor da palavra, ou porque o 

meu coração antecipasse “qualquer coisa”, lá fui.

Não sei se sabiam que os milagres como qualquer outro ser do nosso mundo têm vida 

e caprichos próprios, por isso geralmente fazem-se quase sempre rogar um pouco. 

Este não foi excepção. A sala onde devíamos treinar estava cheia de jovens, não de 

cinto  mas  de  calção  preto.  Os  balneários  eram  tão  pequeninos  e  baixinhos  que 

tínhamos de nos baixar para entrar e se levantássemos os braços para que o karategi, 

de tão habituado, nos escorregasse pelos braços bateríamos com as mãos no tecto. 

Estando  o  ginásio  ocupado,  lá  fomos  para  uma  antiga  sala  de  cinema,  pouco 

iluminada como convém às salas de cinema, com um palco na frente e alguns pilares 

incómodos nas traseiras.

− Chome-ni-rei! – disse o meu amigo Manuel Durão e todos se curvaram perante a 

imagem de Mestre Egami.

O milagre começara. Mestre Egami o sucessor de Mestre Funakoshi no mundo do 

Karate-do estava ali e, perante ele, os seus discípulos mais directos e fiéis: Hiruma, 

Miyamoto, Murakami, Koibuchi, e até Takagi...

Curiosamente, para quem usasse apenas os olhos da cara, nenhum deles ali estava, 

mas para aqueles que usam os olhos do coração (e eram muitos) a presença deles 

era tão real que provocava um longo arrepio na espinha.

A  língua  tal  como  os  olhos  da  cara  é  geralmente,  uma  barreira  que  confunde  o 

coração, por isso o milagre quis que as línguas não falassem nem português, nem 

espanhol, nem japonês, mas um misto imperceptível delas misturada com a linguagem 

essa sim universal, a do corpo.
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Será que Mestre Egami terá convidado também o seu Mestre Funakoshi? E este os 

seus Mestres Itosu e Azato, para aquele humilde Dojo de uma sociedade recreativa 

em Almada? Não sei! Não fui capaz se pressentir a presença deles, mas talvez os 

Mestres que eu pressenti, o pressentissem melhor do que eu.

− Tsuki em seiza – disse Takanaka demonstrando com o seu parceiro e amigo de 

longa data Iwaoka.

Praticantes da Rua da Cerca – Almada (finais da década de 1970)

E  todos  repetimos  com  os  nossos  parceiros  e  amigos.  E  foi  então  que  eu  fui 

percebendo a verdadeira dimensão do milagre: de repente eu e o meu companheiro 

Candeias tínhamos sido transportados para a rua da Cerca onde o Karate nascera em 

Almada  e  os  nossos  semblantes  sorriam  tornando-se  subitamente  30  anos  mais 

jovens. E a alegria que irradiava da face dos meus companheiros do lado – Ceia e 

Gueifão revelava que o espírito deles voara ainda mais longe: em plena Academia de 

Budo, 4 décadas atrás, face ao Dr. Pires Martins, Ceia e Gueifão ensaiavam ontem de 

novo, os primeiros passos do Karate em Portugal.

Alexandre Gueifão e Manuel Ceia – União Portuguesa de Budo (meados da década de 1960)

E quando finalmente os cintos negros, castanhos e de todas as cores invadiram a sala 

grande, o jovem Takanaka Sensei sentiu que precisava de preencher a sala toda e, 
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como o milagre insistia em continuar, os meus alunos, sucessores dessa linhagem 

interminável  primeiro  entreolharam-se  e  depois  dirigiram  para  mim  um  olhar  de 

soslaio, como quem diz:

− Como é  possível  que  Takanaka  o  japonês  que  há  tantos  anos  parecia  ter-se 

afastado de nós esteja agora aqui a propor o  Kata Tenshingoso como forma de 

kumite?  Um exercício  que não está em nenhum livro mas que nós tantas vezes 

temos repetido nos últimos meses e anos nas nossas aulas, nos nossos keiko, nos 

nossos estágios?

Os milagres não são todos iguais,  claro está,  se uns gostam de ser grandiosos e 

sublimes outros há, como este, mais humildes e discretos... Mas todos eles gostam de 

nos marcar profundamente a alma, ou não fossem eles milagres!

Este não quis que eu ficasse a pensar, quando acordasse hoje de manhã que tinha 

sido um sonho – eu que tanto tenho sonhado fazer um encontro do Shotokai de todo o 

mundo numa só sala – para que eu tivesse a certeza de que era tão real, real um 

milagre pode ser. E assim fez com que um pequeno gnomo, irrequieto e maroto, me 

viesse morder a canela, precisamente na perna que já estava coxeando desde manhã. 

E eu sorri e notei que as crianças pequeninas que ali estavam se riam baixinho dele...

− Hum, obrigado! – disse eu – É preciso estarmos sempre atentos, não é?

É que quando finalmente o milagre da união de todos os Mestres se consuma, já lá 

está ainda e sempre presente o gérmen da desunião. E só a Amizade, o Coração, o 

Kimochi, o bom espírito  e sentimento,  podem vencer  essa doença terrível  que, tal 

como os baobás do Princepezinho, alastra rapidamente por todo o planeta asfixiando 

as rosas que durante anos regámos, com tanto carinho, as tais rosas da Santa Isabel.

E agora que descrevi a todos vós que não o presenciastes, não o milagre, que esse 

não  se  conta,  mas  o  suave  véu  que  o  encobre,  resta-me  satisfazer  a  vossa 

curiosidade: porque foi que usei tantas palavras para descrever algo tão belo e singelo 

como um simples milagre? 

Porque  foi  preciso  uma  introdução  tão  longa?  Porque  foi  necessário  escrevinhar 

quatro folhas de um papel tão branco com tantos rodopios da minha caneta? Para vos 

ser sincero não tenho a certeza, mas como a magia dos milagres é muita quem sabe 

se o aparo da minha caneta não terá ficado um pouco nervoso por se sentir pegado e 

transportado e,  por isso mesmo, ou talvez porque simplesmente se divirta muito a 

escrever, tenha bailado tanto ao som da felicidade do meu coração.

José Patrão

29 de Abril de 2007
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Conjunto dos praticantes em Mokuso no final do Keiko

Pág. 5 de 5


