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Aos meus Amigos.

Àqueles que conhecem os meus sonhos e acreditam nos meus 
projetos. 

Àqueles que ficam felizes com as minhas concretizações. 

Àqueles que se apresentam genuinamente disponíveis para tudo 
aquilo que eu precisar. 

Àqueles com os quais estabeleci preciosas cumplicidades. 
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PREFÁCIO

Isto não são Contos. São quadros vivos, tecidos de mil cores e 
sentimentos, onde existem pedaços de todos nós. 

Dizem que quem conta ou lê um conto, lhe acrescenta sempre 
um ponto. 

Mas nestes fantásticos Contos, primorosamente escritos por 
um Escritor atento e conciso, conhecedor dos mais ínfimos por-
menores e dos mais profundos sentimentos da alma humana, 
aliados ao perfeito e completo domínio da escrita, não é possível 
acrescentar seja o que for.

E não é possível, porque está tudo ali: as personagens vivas e 
palpitantes, as imagens magníficas e reais, inseridas num cenário 
perfeitamente natural e telúrico, de que passamos de imediato a 
fazer parte, sem darmos por isso. 

Quando comecei a ler este Livro, confesso que não consegui 
parar, na ânsia de conhecer as “pérolas” que adivinhava que se lhe 
seguiam, porque sei das imensas capacidades deste Autor, para 
seduzir os seus leitores.

Satisfeita a sofreguidão da leitura de todo o livro, resta-me 
agora, as vezes que forem precisas, recomeçar a lê-lo mais pau-
sadamente, para estar lado a lado, de alma e coração, com todas 
as personagens, como se eu próprio seja cúmplice e faça parte da 
história de cada uma delas.  

Fernando Campos de Castro
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PRAIA 
GALEGA

A água do mar estava particularmente fria, naquela manhã 
soalheira de agosto. O verão corria devagar e as temperaturas que 
se faziam sentir pareciam ser um pouco mais baixas do que era 
relativamente habitual, nesta altura do ano. Aqui e acolá, ora iso-
ladas, ora em pequenos grupos, algumas gaivotas-de-asa-escura 
voavam a poucos metros do solo, pousando com frequência sobre 
as grossas areias da praia ou sobre as muitas rochas que se expu-
nham pelo mar adentro. Ao longe, no horizonte, adivinhavam-
-se algumas embarcações dispersas, muito provavelmente envol-
vidas na faina piscatória. Algumas crianças brincavam no areal 
gradualmente aquecido, umas cavando modestos buracos, como 
que para esconderem preciosos tesouros, outras construindo de-
licados castelos, cenários idealizados de aventuras imaginárias. 
Todas estavam felizes, fazendo ecoar ruidosas gargalhadas pelo 
ar. Os adultos liam vagarosamente os jornais do dia, as revistas da 
semana, ou os romances criteriosamente escolhidos para os ocu-
par e entreter naquele aguardado período de férias. A praia era 
tudo isto e muito mais. Ambiente perfeito para relaxar. Rotinas de 
verão instaladas à beira-mar. 

Um adulto, ainda relativamente jovem, destacava-se junto à 
entrada da praia, nas imediações do pequeno conjunto de de-
graus que permitia aceder ao areal. Nada fazia para o disfarçar. 
Dificilmente o conseguiria, aliás. Nas suas mãos, transportado a 
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tiracolo, evidenciava-se um aparatoso detetor de metais, com o 
qual percorria lentamente cada metro quadrado das areias que 
pisava, escutando com atenção os sinais sonoros que o mesmo 
ocasionalmente emitia. Aqui e acolá, ao ritmo dos sinais que 
recebia, debruçava-se sobre o solo e, com uma pequena pá, es-
cavava um pouco na areia. Invariavelmente, era brindado com 
os mais diversos objetos em metal, sucessivamente acomoda-
dos em diferentes bolsos do colete que envergava. Ora porque 
fossem valiosos, ora porque, não o sendo, não poderiam conti-
nuar ocultos sob as areias, por forma a não o “iludirem” de novo, 
todos eles eram retirados do solo, sendo por si levados embora 
posteriormente. De certa forma, o invulgar utente da praia fazia 
uma verdadeira limpeza do areal, aparentemente rotineira, àque-
la hora da manhã. Para falar verdade, o indivíduo parecia estar 
a ser satisfatoriamente recompensado pela tarefa que executava. 
Nos seus bolsos já se albergavam, pelo menos, dois fios de pes-
coço, em prata, várias moedas, de diferentes ligas metálicas, um 
brinco desirmanado, em prata, e um anel delicado, de cor doura-
da, muito provavelmente em ouro. Uma safra de respeito, obtida 
em pouco mais de uma hora de permanência na praia! A todos 
aqueles que procuravam encetar uma conversa com o inusitado 
prospetor de objetos perdidos, o mesmo respondia de forma es-
tudada e convenientemente simpática, ainda que objetivamente 
evasiva: “Eu tenho esta mania, de procurar coisas na praia… É 
um passatempo, para eu me entreter...”. A resposta que dava não 
alimentava grandes conversas e permitia-lhe, dessa forma, não 
desperdiçar muito tempo útil de “trabalho”, assim como, simul-
taneamente, não despertar um eventual sentimento de cobiça, 
naturalmente indesejável, junto dos interlocutores que se reve-
lavam mais curiosos. De facto, bem vistas as coisas, o sujeito era 
esperto. Aos poucos, dia após dia, ia amealhando uma quantia 

bastante interessante, bem como colecionava diferentes objetos, 
entre os quais se contavam muitas moedas e algumas joias, de 
natureza e utilização diversas. Um pequeno tesouro, conquista-
do ao ar livre, sem grande esforço, aos olhos de quem o quisesse 
observar. Curiosamente, ninguém parecia querer seguir-lhe as 
pisadas. Pelo menos, no seu “território de caça”… Certo é, que o 
equipamento utilizado para o efeito era bastante dispendioso e, 
por outro lado, nem todos os potenciais interessados em tal ati-
vidade teriam a disponibilidade de tempo e a determinação ne-
cessárias para poderem levar avante, com proveito, tão invulgar 
empreitada. Isso era algo absolutamente incontornável… 

A uma escassa dezena de metros da água do mar, sentadas 
sobre um conjunto particularmente colorido de toalhas de praia, 
meia dúzia de senhoras de idade relativamente avançada con-
versavam animadamente em voz alta. Só não as ouvia quem, de 
facto, assim não quisesse. Em rigor, ninguém poderia deixar de 
as ouvir. As suas vozes distintas, ora estridentes, ora mais roucas, 
intercaladas por ruidosas gargalhadas, transmitiam à praia in-
teira o dia a dia dos maridos, dos filhos e dos netos, das noras e 
dos genros, dos primos e dos vizinhos, destacando quase sempre 
os episódios mais marcantes e rocambolescos das vidas de cada 
um dos visados. Empregos, férias, compras, zangas e amantes, 
eram os assuntos que alimentavam com maior sucesso os rela-
tos detalhados do quotidiano distinto dos familiares, amigos e 
conhecidos de cada uma das veraneantes. Incontornavelmente, 
para todas elas, era bastante apetecível saber algo mais sobre a 
vida alheia. Aparentemente, tal realidade fará parte da condição 
humana. Certo é, que a conversa entre as velhas amigas duraria 
mais de duas horas, envolvendo diversas pausas para fumarem 
alguns cigarros, para irem até ao mar para se refrescarem um 
pouco, ou para se deslocarem até ao pequeno café situado ali 
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bem perto, na berma da estrada, para se aliviarem na respetiva 
casa de banho. De vez em quando – não raras vezes, em simul-
tâneo – retocavam a pintura em redor dos olhos ou reforçavam 
a quantidade de batom, invariavelmente avermelhado, generosa 
e ostensivamente aplicado nos lábios. Nada de extraordinário, 
portanto, para uma manhã passada de forma tranquila, como 
habitualmente acontecia, naquela pequena enseada atlântica. A 
beira-mar, de facto, terá tanto de estimulante quanto de relaxan-
te. Aliás, tal inevitabilidade parece ser algo comum às paisagens 
detentoras de especial beleza: ora despertam os sentidos e poten-
ciam a vontade de fazer coisas diferentes e arrojadas, ora propor-
cionam alguma letargia, associada à incontornável contempla-
ção apaixonada da beleza singular do espaço visitado. Por este 
motivo, também, é bom deixarmo-nos envolver pela paisagem… 

Aqui e acolá, relativamente indiferentes a tudo aquilo que 
os rodeava, alguns casais de adultos ainda jovens desfrutavam, 
tão-somente, do prazer viciante e ingénuo de permanecerem 
longamente expostos ao sol. Explicitamente, havia uma inconti-
da cumplicidade em todos eles. Cruzavam olhares apaixonados, 
tocavam-se levemente com frequência e segredavam, ocasional-
mente, entre sorrisos prolongados e transparentes. Provavelmen-
te, trocariam oportunas juras de amor. Diz-se, também e sem 
reservas, que o verão tem destas coisas: potencia-nos os senti-
mentos, desperta-nos a líbido e proporciona-nos o ambiente per-
feito para concretizarmos os mais avulsos e prazenteiros instintos 
carnais. Ainda bem que assim é. Ficamos mais felizes e irradiamos 
uma genuína boa disposição, absolutamente merecida, contras-
tante com um indesejado tédio relacional que, não raras vezes, de 
forma mais ou menos explícita, vai conquistando algum terreno 
em dias frequentemente mais cinzentos, ao longo do resto do ano. 

Sentado numa rocha sobranceira ao areal, um velho pescador 

olhava fixamente para o mar, vigiando os barcos que passavam 
ao longe, a grande distância da praia. De vez em quando, ob-
servava com mais atenção as gaivotas que esvoaçavam sobre si, 
errantes, incansáveis e ruidosas. Tinha a pele do rosto bastan-
te queimada pelo sol, múltiplas rugas profundas e uma barba já 
quase totalmente branca, acusando de forma transparente o peso 
da idade e os longos anos que havia dedicado à faina. Era um 
verdadeiro lobo do mar. Faltar-lhe-ia apenas um cachimbo ao 
canto da boca, para que assumisse plenamente a figura icónica 
do velho mestre de um barco de pesca em alto mar. Como segu-
ramente teria sido, aliás. Daqueles que parecem não ter medo de 
nada, nunca hesitando em enfrentar o mar, quaisquer que sejam 
as suas condições, para cumprirem com empenho e valentia as 
suas obrigações. Daqueles que se entregam ao destino traçado, 
das águas do oceano colhendo o seu sustento e das tempestades 
vencidas alimentando a sua glória. 

A personagem mais surpreendente daquele pequeno universo 
estival ainda estava para chegar, todavia. No momento em que 
a mesma pisou o areal, caminhando de forma determinada em 
direção ao mar, desde logo prendeu a atenção de todos aqueles 
que, de forma displicente, apreciavam desde há bastante tempo 
o apelativo tom azul-celeste que definia o horizonte. O cavalhei-
ro recém-chegado aparentava ter, seguramente, mais de setenta 
anos de idade. Envergava um longo roupão em tecido de algodão 
turco, de cor branca, uma touca na cabeça, em borracha, também 
de cor branca, e calçava uns chinelos relativamente vulgares, de 
cor preta, do género daqueles que se usam habitualmente nas 
piscinas. Com tal indumentária, o sujeito passaria muito prova-
velmente despercebido, num qualquer corredor ou elevador de 
hotel, com acesso à respetiva piscina ou spa. O mais que provável 
septuagenário, no entanto, não se encontrava em qualquer um 
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desses locais. Estava numa pequena praia da Galiza, no noroeste 
de Espanha, numa manhã soalheira de agosto. Numa pequena 
praia atlântica, cada vez mais repleta de gente, acolhendo nu-
merosas famílias locais e alguns grupos de inusitados turistas, 
de composição e proveniência diversas. Gente banal, em plena 
pausa estival. 

Sem hesitar no seu percurso ou olhar para quem quer que fos-
se, o cavalheiro recém-chegado seguiu em direção ao mar, per-
correndo com determinação o modesto areal. Deteve-se a uma 
escassa meia dúzia de metros da água, despiu o roupão, dobrou-
-o e colocou-o sobre os chinelos – que, entretanto, descalçara 
– olhando posteriormente em frente, respirando bem fundo a 
maresia. Nesse momento, eram já muitos os olhos que observa-
vam atentamente tudo aquilo que o idoso fazia. Tinha um porte 
atlético, apresentava-se bastante bronzeado, e parecia absoluta-
mente alheado de tudo aquilo que se passava em seu redor. Era 
quase impossível deixar de observar com atenção os seus movi-
mentos. Passados alguns instantes, o idoso entrou na água, ca-
minhando sempre em frente, até ao momento em que esta lhe 
cobriu o peito. A partir daí, começou a nadar. Nadava sempre a 
um ritmo regular, relativamente rápido, em perfeito estilo crawl. 
Daí a alguns minutos, apenas conseguia ser detetado, ao longe, 
pela cor branca da touca que lhe cobria a cabeça. O improvável 
atleta encontrava-se agora bastante além da extensa área de ro-
chas que marcava presença na pequena enseada galega. Nadava, 
portanto, em mar aberto. Era corajoso, o idoso. E, sobretudo, 
parecia não se importar com a baixa temperatura da água, tão 
característica destas paragens, independentemente da época do 
ano. Forçosamente, teria de estar bastante habituado a levar a 
efeito tal exercício físico. Ou, se preferirmos, considerada a sua 
idade, a realizar tal proeza. Teriam passado uns bons vinte minu-

tos quando, sempre ao mesmo ritmo, regressou ao areal. Saiu da 
água a caminhar, de forma tranquila e convicta, sem aparentar 
grande cansaço. Vestiu de novo o seu roupão, que deixara junto à 
água, e dirigiu-se até aos degraus que permitiam aceder à praia, a 
partir da berma da estrada. Aqui se encontravam, desde há pou-
co tempo, aqueles que pareciam ser seus amigos de há muitos 
anos. Todos teriam idades próximas entre si, sendo que, na sua 
maioria, evidenciavam uma barriga particularmente proemi-
nente. O idoso nadador cumprimentou-os um a um, sorrindo 
sempre e trocando algumas palavras amistosas com cada um de-
les. Ofereceram-lhe então um copo com uma bebida, enchido de 
uma garrafa que preservavam à sombra, cuidadosamente aco-
modada entre duas rochas sabiamente escolhidas para o efeito. 
Aceitou a oferta com visível satisfação, bebendo em dois ou três 
tragos, apenas, o aguardado néctar. O mesmo ter-lhe-á servido, 
eventualmente, para se aquecer, ou, tão somente, para lhe des-
pertar o apetite. Ou, ainda, seguramente, para celebrar a ami-
zade. Passados alguns instantes, despediu-se de todos com um 
aceno e seguiu, passeio fora, em direção a um pequeno núcleo 
de casas que existia nas imediações da praia. Estava cumprido 
o seu ritual. Estaria também potenciada, conforme acreditava, a 
sua desejada longevidade. Bastar-lhe-ia não abdicar do exercício 
físico regular, da conveniente motivação pessoal e, ainda, de uma 
dose adequada e oportuna de bom vinho, como era aquele que 
lhe fora servido, momentos antes, pelos seus amigos de longa 
data. Tudo se revelava aparentemente fácil de concretizar. Pelo 
menos, no verão… 

Sentados lado a lado no centro do areal, visivelmente bem 
dispostos, dois jovens nadadores salvadores trocavam algumas 
palavras entre si, nunca deixando de observar tudo aquilo que 
acontecia em seu redor e, de forma particular, de acompanhar 


