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A todos os avós que nunca desistem 



Capítulo I

Infância
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HISTÓRIA

A minha história sou eu que a escrevo, todos os meus pensamentos 
são passados para o papel através da inspiração que as palavras trazem 
à minha vida.

Tenho a capacidade de através da escrita transmitir os meus senti-
mentos por algo ou alguém que entrou na minha vida, que a marcou de 
uma maneira inexplicável.

Escrever sobre mim, acrescentou algo à minha vida, à minha au-
toestima e deu a conhecer a mim própria uma parte que eu não co-
nhecia; às vezes tinha medo de me expressar e de falar sobre alguns 
assuntos relacionados comigo e com algumas pessoas que fazem parte 
da minha vida.

Parecia estranho chegar a escrever coisas e começar a chorar ime-
diatamente porque, de uma forma esquisita, nunca percebi qual era o 
motivo de tanto choro, sentia-me numa bola de neve, com vontade de 
deitar tudo cá para fora, era realmente uma necessidade que eu tinha 
de expressar-me.

Sentia tantas coisas, ao mesmo tempo que andava perdida, sem 
crer em algo ou alguém que me fizesse continuar a traçar o caminho, 
também preferia desligar-me de todas as pessoas que me criticavam 
por escrever e dizer o que sentia, de forma espontânea, acabando por 
ignorar o que os outros pensam e dizem; a minha vida só a mim diz 
respeito.

Esta história narra a revolta que eu senti pelas pessoas e as deci-
sões que tomei ao longo de toda a minha vida. Nunca nada me im-
pediu de continuar a acreditar nas minhas capacidades; enquanto lá 
fora o mundo não acreditava que eu iria conseguir ultrapassar todos 
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os obstáculos, eu caía e levantava-me cada vez mais forte, apesar do 
caminho que tinha de fazer ser difícil para atingir os meus objetivos. 

Quero que a minha história seja um exemplo para as outras pessoas, 
pois basta lutarmos pelos nossos sonhos e não desistirmos ao primeiro 
obstáculo que surge. Há que ser forte e não baixar os braços, arregaçar 
as mangas e continuar a lutar pelo que somos.

INFÂNCIA 

Eu era uma menina, uma criança calma, gostava de brincar com 
os meus bonecos e o meu mundo dividia-se em três partes: a casa dos 
meus país, a casa dos meus avós maternos e a minha educação.

Os meus avós foram sempre as duas principais pessoas que contri-
buiram muito para que eu fosse a pessoa que sou hoje. Fui viver para 
sua casa ao 2 meses, até aos 15 anos de idade criaram-me como se eu 
fosse a segunda filha deles. Ensinaram-me a verdade: que o melhor da 
vida era as pessoas que estavam à minha volta.

Temia que o tempo passasse, e queria continuar a ser a criança que 
brincava alegre; gostava das histórias de encantar, aonde eu era uma das 
personagens principais, aquelas que giram à volta de coisas mágicas. 
Imaginava que tudo saía de uma caixinha de música, sempre a tocar, e 
acreditava que tudo era perfeito; mas não imaginava que ia crescer e que 
me tornaria uma mulher que quer dar o exemplo a todas as pessoas, que 
foi capaz de ultrapassar, na infância, todas as suas dificuldades. 

Lembro-me de ir de férias com os avós e de que por onde passava 
parecia ser tudo feito de outra forma, queria descobrir novas coisas, 
novas pessoas, e partilhar com elas tudo o que vivi e todas as coisas que 
os meus avós me diziam. Eles queriam que todos vissem em mim um 
exemplo de coragem.

Quero que os meus avôs se orgulhem de mim, da forma como cui-
dei de  todo o amor que eles me transmitiram ao longo das suas vidas. 
Soube fazer dos meus avôs imortais,  porque apesar da morte as pes-
soas continuam a fazer parte da nossa vida e quando olhamos para as 
fotografias, lembramo-nos do quanto fomos felizes e do quanto elas 
nos faziam sentir bem quando estavámos juntos.
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RAPARIGA DE ALDEIA
(em memória da minha avó materna)

É tão dificil de perceber como uma rapariga que nasceu numa al-
deia alentejana, no dia 21 de Julho de 1937, se iria tornar na pessoa 
mais importante da minha vida; baxinha, de olhos castanhos e cara sar-
denta era uma pessoa com um feitio especial e com uma maneira de ser 
um pouco dificil, mas tinha um grande coração e um pulso firme. Nas-
ceu no Monte de Vale de Moura, no Alentejo, um monte pequeno, que 
pertencera aos seus país, João Rosa e Maria Vicência. Em adolescente 
foi criada pela sua tia Vitória, até vir para Lisboa, com 20 anos. Era a 
segunda filha mais velha de 4 irmãos, os seus pais viviam na Rua 1º de 
Maio, nº43, em Marmelar, no concelho da Vidigueira, distrito de Beja.

Esta aldeia tem ruas em cruzamento, pessoas em convívio, sentadas 
à sombra, todas conhecidas umas das outras; tem uma taberna, onde 
as pessoas da aldeia tomam todas as manhãs o seu cáfe, e também o 
Mercado da Cooperativa, onde os moradores vão as compras. É  uma 
aldeia calma, não se ouve vivalma, só se ouvem os passarinhos a cantar 
pela manhã e sente-se o cheiro a ar fresco; é uma aldeia com pessoas 
acolhedoras, que recebem os visitantes muito bem. 

Quando eu era pequena, ela  contava-me algumas histórias da vida 
dela; ajudava a sua tia Vitória a tomar conta do negócio que tinha na 
aldeia, uma taberna e uma mercearia, tratava dos animais, apanhava 
fruta, tratava da lida doméstica, atendia os clientes, enfim, fazia de tudo 
um pouco, e sempre que necessário. 

A minha avó  foi uma pessoa muito importante na minha educação, 
transmitiu-me  um pouco da sua alma, do seu suor e das suas lágrimas; 
deu-me todo o afeto que um ser humano pode dar e cultivou em mim 

uma força interior magnífica; nem eu sei explicar o quanto ela con-
seguia animar-me quando estava deprimida ou quando tinha algum 
problema; ajudava-me a compreender como devia lidar com cada um 
deles. Era  a pessoa a quem eu contava os meus segredos, em quem eu 
podia confiar, era minha melhor amiga, o meu apoio, o meu pilar, o 
meu ombro, que sempre estava presente quando eu mais precisei, aju-
dando-me a ultrapassar todos os obstacúlos que a vida me pôs à prova.

Sei que por vezes ela teve que pensar mais em mim e deixar a sua 
saúde para trás.  Nem consigo explicar a força que ela tinha para ultra-
passar tanta coisa ao mesmo tempo, tantas operações a que foi subme-
tida durante a sua vida! Para mim, sempre foi um exemplo de luta e de 
coragem, que continua a dar-me força, todos os dias, para ser feliz e 
realizada naquilo que faço.

Quando morreu, foi uma fase muito complicada na minha vida, fui 
visitá-la ao hospital quando estava internada e vi-a muito decadente. 
Fiquei muito abalada. Via a minha mãe a chorar desesperada e só lhe 
dizia para ter calma, que ia tudo correr bem; os médicos falaram con-
nosco e deram-nos conta do ponto da situação; ela estava muito debi-
litada, muito pálida, a sofrer, nunca a tinha a visto assim. Custava-me 
muito vê-la naquele estado e o meu coração estava partido ao meio. Só 
pensava que tinha de ter muita força e que Deus estava lá em cima para 
nos ajudar.

Quando vi o caixão dela a sair da morgue, lembro-me de apertar a 
mão da minha madrinha, olhar para o céu e pensar o quanto ela iria fa-
zer-me falta, o quanto me custava a pessoa mais importante da minha 
vida ter ido embora, sem dizer nada. Mas senti que ela ia permanecer 
no meu coração até ao fim dos meu dias. Nunca pensei que ela pudesse 
partir de um dia para o outro. Sem ela, as coisas nunca mais iriam ser 
as mesmas. Tive de alterar as minhas rotinas, a minha maneira de lidar 
com as pessoas, a forma de viver a minha vida ; parece que haveria um 
antes e um depois da morte dela e que tudo ia mudar completamente  
à minha volta…


