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m
uito se tem escrito so-
bre o saudoso Major 
Eloi Valverde, pessoa 
que muito amou o Ins-
tituto e onde passou 

parte da sua vida, quer como subdi-
rector, inicialmente, quer como pro-
fessor, na parte final. 

Pois bem, este homem de coração 
de ouro e de lágrima fácil, tinha por 
mim uma profunda amizade de que, 
infelizmente, nunca me apercebi, en-
quanto aluno. Somente disso dei con-
ta quando, em 1961, ainda jovem te-

nente, fui chefe da 
Contabilidade no 
Instituto e, com 
ele e o professor 
Berger, dirimía-
mos, depois do al-
moço, na Colmeia, 
renhidas partidas 
de moedas para 
ver quem desem-
bolsava o valor 
das bicas. Aí fi-
quei a conhecer os 
esforços por am-

bos desenvolvidos, juntamente com 
variadíssimos outros elementos, para 
evitar o encerramento do Pilão que, já 
nessa época, se projectava. Embora 
ainda tenha presente alguns porme-
nores, mas porque se me varreram da 
memória elementos essenciais daqui-
lo que ambos me contaram, e muitos 
dos intervenientes de então, já nos 
deixaram, esta é uma história que fica 
por contar, com a certeza que o encer-
ramento esteve mesmo muito próxi-
mo..

Paradoxalmente, foi a sua amizade 
que me fez entrar um ano mais cedo 
para a Escola do Exército. É que, uma 
vez que não era graduado, mas era fi-
nalista, tinha por mim o direito con-
suetudinário e gozava daquele privi-
légio de não comparecer a quaisquer 
formaturas e seguir isolado, pelo pas-
seio, entre as duas secções, a que eu 
acrescentei, por decisão própria, a 
não comparência às aulas de ginásti-
ca. E foi aqui que tudo começou.

O Xôr Eloi – e este tratamento é 
uma forma carinhosa de o nomear - 
para evitar a aplicação de qualquer 
castigo pelas faltas não justificadas, e 
numa tentativa de me fazer entrar na 
razão, chamou-me, um dia, ao seu ga-
binete, e resolveu fazer-me uma forte 
ameaça, convencido que punha cobro 
à situação (por inestético, não vou re-

produzir a sua habitual substituição 
dos “s” por “x”): seu “cento e trinta” 
(eu era o 120, mas por um motivo só 
dele conhecido, tratava-me sempre 
por este número, muito embora sou-
besse o verdadeiro) faltaste à ginásti-
ca no dia três, no dia cinco, no dia 
nove, no dia... – e continuou por aí 
fora enumerando quase todos os dias 
do mês. Parou, para tomar fôlego e, de 
dedo em riste, continuou: - ficas sa-
bendo que se faltas mais alguma vez, 
ponho-te na rua e não ficas nem mais 
um minuto no Instituto.

Perante esta ameaça, que eu não 
sabia ser a melhor forma que ele tinha 
encontrado para me convencer a não 
dar mais faltas à ginástica, mas que 
não tinha intenção de cumprir, saí do 
gabinete, pensando com os meus bo-
tões que ele seria muito capaz de pôr 
em prática a promessa que acabara de 
fazer. Então, porque decorria concur-
so extraordinário para admissão à 
Escola do Exército, resolvi candida-
tar-me para pôr cobro a uma situação 
que, a concretizar-se, não seria, certa-
mente, muito do agrado do meu pai.

Vem, no entanto, toda esta descri-
ção para referir um caso passado com 
o meu amigo Xôr Eloi, que bem de-
monstra o coração de ouro que tinha 
no peito.

Num dado dia, aquando duma das 
muitas excursões que fazíamos à ri-
beira, deliberou-se alargar um peque-
no buraco, para escoamento de águas, 
existente no muro de pedra, do refor-
matório, que seguia ao longo desse 
curso de água. Não cito os nomes dos 
outros dois intervenientes com receio 
de me enganar, tantos foram os casos 
em que me vi envolvido.

Na parada, perto das escadas do 
refeitório, havia um pequeno depósi-
to de diversos materiais de obras. Daí 
a pedirmos “emprestados” um esco-
pro, um martelo e uma alavanca, com 
a ajuda duma daquelas gazuas que o 
“Cara d’Aço” era exímio em fabricar, 
foi apenas um pequeno salto.

Após vários dias de trabalho, sem-
pre com o cuidado de, diariamente, 
camuflar o túnel e repor as ferramen-
tas usadas, conseguimos uma passa-
gem para o outro lado, onde se situava 
uma plantação hortícola.

Depois, em cima do telhado das 
camaratas, e através dos sinais de de-
dos, sobejamente conhecidos, combi-
námos com três das jovens morado-
ras do outro lado, encontrarmo-nos 

junto ao buraco, no dia seguinte, a 
uma hora que já fosse escuro (estáva-
mos em fins de Junho). Não conse-
guindo esconder a impaciência, mui-
to antes da hora marcada já estáva-
mos a postos e, ainda de dia, fomos 
fazer um pequeno reconhecimento, 
mas não contávamos com o jardinei-
ro que, sem que dele déssemos conta, 
se apercebeu do movimento e abortou 
a aventura.

No dia seguinte, ainda mal refeito 
do mau desfecho do projecto por uma 
precipitação sem qualquer nexo, fui 
surpreendido com uma chamada ao 
gabinete do Sub Director, que logo à 
entrada, me lançou à queima-roupa: 

- “Cento e trinta”, quem fez o bura-
co no muro? - Ao que respondi, de 
pronto:

- Eu não fui, meu major.
- Ai sim! Então como sabias que 

havia um buraco no muro?
Apanhado de surpresa, e perante 

o olhar irónico do meu amigo Xôr 
Eloi, acabei por dizer que tinha ouvi-
do umas coisas aqui, outras além, não 
fixando, no entanto, quem as tinha 
proferido. Quando terminei, fixou um 
ponto indefinido da janela e, pouco 
depois, encetou um pequeno monólo-
go:

- Bem vistas as coisas, vocês estão 
encerrados do lado de cá, elas estão 
encerradas do lado de lá, levantam as 
saias, mostram as pernas e vocês não 
são de pau.

Fez uma pequena pausa e, voltan-
do a olhar para mim, terminou:

- Olhe, sabe que mais? Vá-se lá em-
bora!
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