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Nós colegas e amigos da UFCA estamos entristecidos por essa morte tão precoce. Tão
jovem, tantos planos. Ele lutou bravamente contra o câncer. Se agarrou a vida, ao seu

sonho de ser doutor.. .  Quando fui visitá-lo em janeiro desse ano, ele me dizia, “só queria
mais tempo pra terminar minha tese, só queria mais tempo...". No breve tempo dele aqui,
fez um legado... e marcou muitas vidas. Ah! Ele se foi, mas foi como Dr Augusto Tavares.
Ele defendeu a tese e recebeu homenagem da banca examinadora. Aquele era apenas um
ato institucional para reconhecer quem de fato já era doutor. Para nós fica a certeza da

urgência e brevidade da vida...por isso, não percamos tempo de fazer o que de fato
importa.

(Waleria Menezes)

Augusto era um daqueles caras estudiosos e cultos, que não perdia um bom debate para
expor suas opiniões por nada. Ao ingressar na UFCA começamos uma amizade que veio a
se fortalecer a cada dia. Sempre com zelo, atenção, consideração e cuidado para com os

amigos. Uma pessoa humilde e forte na busca pelos seus ideais. Perfeccionista e humano.
Deixou um forte legado ao curso de Administração Pública da UFCA e a todos que

conviveram ao seu lado. Aprendi muito com ele e tenho a certeza de que hoje estais bem
feliz ao lado do Pai.

(Milton Jarbas Rodrigues Chagas)

Desejamos que o Augusto descanse em paz e que Deus conforte os seus familiares! Turma
do Doutorado do CDS de 2017. (Beatriz, Cristiana Dobre, Cristina Pegorin, Daniesse,

Emília, Geórgia, Gilmar, Júlio César, Nelson, Paula e Raiza)

Se a gentileza pudesse ser captada em forma física tenho certeza que o Augusto seria uma
delas. Que fique em nossas memórias a tranquilidade de sua fala, o olhar atento para

escutar e o som de suas risadas. Feliz em ter te conhecido!

(Luiza Guasti)



Janelas do carro abertas.
Dançam soltos meus cabelos ao vento.

como as lembranças a buscarem sua origem e destino.

No rádio do carro, "nada é melhor do que não fazer nada..."
Em mim - tantos sentimentos!

A razão confronta a emoção:Muda a estação e . . .  "Don´t worry. Be happy!

A indecisão do vento embaraça meus finos fio esbranquiçados.
O pensamento corre mais veloz: o amor, a solidão...

Revivo as recordações de hoje como do passado.
São quilômetros que separam a alma entre os casais.

Uma curva acentuada e o sol açoita minha vista nua.
Atrapalhado, busco os óculos escuro.

Por segundos, o pensamento fica mudo.
Mudo, como uma jaca que se vende à beira da estrada.

Afora os cuidados da direção apressada,
Perigo é construir sonhos com ilusões.

Perigo é a melancolia que se instala sem pedir licença.
Perigo é tudo que disfarço para me manter contente.

As alegorias da insegurança desafiam os meus temores.
Quem sou eu, agora, além de um solitário entre tantos aturdidos?

Estrada reta e a solidão de instala:
O asfalto, a paisagem, a chuva, o maldito fotossensor - e o temor do fracasso.

As curvas, a buzina, o acidente, o freio estridente - o tempo perdido.
O retrovisor, a faixa, o carro que ultrapassa, aumento o som - onde estou?

Diminuo a velocidade, fecho os vidros do carro, aquietam-se os meus cabelos.
O som perene dos pneus gastando-se no asfalto parecem silêncio.

Respiro profundo o frio do ar-condicionado
e finjo acalmar meus pensamentos.

Nada mais terrível do que não acreditar.
Se ainda não sei "por quem os sinos dobram"

Ainda há muitas "curvas pela estrada".
E o fim de uma, a outra levará.

Livro: Minha tr i s te poes ia - Augusto Tavares , abr i l  de 2020



Sonolentos passarinhos
Pedem que o ninho os acoite;

Se escondem por entre os ramos –
Boa-noite.

Somente as fontes suspiram
Silêncio o horto negro faz.

Dormem flores jardim –
Dorme em paz!

Passa o cisne pelas águas,
Por entre os juncos deitou-se.
Que os anjos estejam perto –

Sono doce!
Da noite na feeria

Ergue-se a lua de açoite.
Tudo é sonho e harmonia – 

Boa noite!
Fonte: Poema romeno de Mihai Eminescu.


