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Ao longo da obra, e para o leitor aten-
to aos relatos emotivos desta história 
familiar, o fio condutor da narrativa 
consubstancia-se em Manuel, perso-
nagem que percorre as diferentes 
gerações, acompanha-as e, através 
delas, vive paralelamente a sua con-
dição de povo, de humildade e servi-
dão. A seu tempo «liberta-se» geogra-
ficamente na condição de emigrante 
nos Estados Unidos, mas regressa à 
terra natal, às origens, de onde nunca 
efectivamente se distanciara, sentin-
do-se sempre «desabitado dos olhos 
azuis da dos Anjos» (p. 75) e rendido 
ao chamamento da grandeza do verde 
do Lenho.
Esta motivação interior alarga-se a 
um núcleo de personagens. Liga-as 
um desejo profundo de recuperar um 
paraíso que, embora ainda não total-
mente perdido (com a venda progres-
siva de terras), se vai lentamente des-
vanecendo. Verificamos isso quando, 
de diferentes formas e lutando contra 
as intempéries do Destino, o Lenho é 
lugar de (re)encontro(s), de restabele-
cimento de energias, de fonte de vida 
e ânimo para todos os que, por diver-
sas razões, optaram pela urbe.
O desenvolvimento, a agitação e a 
novidade, nunca antes vividos no 
campo, criam um fascínio desmedido 
em alguns elementos da família. As 
personagens começam a dispersar-se, 
a sair do Lenho, quebrando-se gradu-
almente os laços familiares. Contudo, 

os filhos do Senhor e, especialmente, 
a neta Margarida, vivem centrados 
num único objectivo – a recuperação 
das terras do Lenho, para reavivar as 
tradições esbatidas pelo afastamento 
geográfico e afectivo.
Para além disso, outros factores de 
ordem social são também focados 
nesta obra. A estratificação socio-
cultural representada na sujeição ao 
Senhor do Lenho, na inquietude da 
pobreza, no respeito e na reverência 
prestada aos senhores, no discurso 
coerente das personagens e nos limi-
tes das práticas sociais, contraria, 
porém (e avessamente aos desejos 
da senhora dona Beatriz), o gosto do 
Senhor do Lenho em privar com os 
empregados, partilhando o pão e o 
vinho, numa comunhão eucarística 
entre o Homem, a Terra e Deus, 
tríade que acompanha o desenrolar 
da intriga.
Circularmente, a história reencontra 
um final em tudo conciliador. Para 
Manuel, o sonho adiado consegue 
concretizar-se, quando entrega os 
brinquedos em miniatura ao bisneto. 
O seu trabalho, arte esculpida com 
valor e dedicação pelas mãos sábias 
do artesão, é, finalmente, reconheci-
do. Estevinho, o «Menino de Ouro», 
representa a vitória sobre o precon-
ceito social. Nas veias deste futuro 
senhor do Lenho, funde-se o sangue 
da família de Manuel, o criado, com 
a do senhor, unindo famílias que até 
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então viviam irremediavelmente dis-
tantes em termos sociais.
A autora revela o pulsar da vida e do 
sentir açorianos, a ligação à terra e ao 
íntimo da vivência insular, num dis-
curso cativante e, simultaneamente, 
autêntico e coerente com as perso-
nagens e as épocas evocadas. Nesta 

encruzilhada familiar evidencia-se, 
afinal, a mudança dos tempos e das 
mentalidades, e com ela, um novo 
ciclo geracional, reflexo, porventura, 
de cada um de nós.
Aguarda-se, assim, ansiosamente no-
vas aventuras da escrita de Paula de 
Sousa Lima. paula cottEr cabral 






