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À minha Família
Às Amigas e Amigos
Sem sabermos, ao longo dos anos, foram fonte de inspiração para 
eu ficcionar nestas páginas, a construção de cada conto.



7

O meu muito obrigada ao Professor Levi Guerra, por me ter 
dado a conhecer o Instituto Cultural D. António Ferreira Gomes, 
como local de atividade cultural e estímulo intelectual.

Agradeço à Dra. Margarida Matos a elaboração cuidada dos te-
mas livres que me iniciaram no gosto e exercício da escrita criativa.

Estou muito grata à Professora Alexandra Pinto pelos diversos 
ensinamentos atuais e correntes da escrita, pelos constantes desa-
fios que, cada vez mais, me entusiasmam a escrever.

Bem hajam todas(os) as(os) colegas das sessões de escrita, por 
tudo quanto aprendi e aprendo com a leitura dos seus textos e 
com a análise crítica individual e coletiva. 

À Dra. Avelina Ferraz, agradeço a espontânea disponibilidade 
para a leitura e a revisão desta obra.
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Denver
(2016)

Uma experiência enriquecedora em terras do Tio Sam 
vai trazer novos horizontes à vida de Helena, que leva 

Portugal a quem não conhece.

Diego fora adotado ainda bebé pelos Tabor, casal muito rico, 
que contava já com uma menina, a Lilly, adotada também e de 
idade próxima. Viviam em Denver, no estado do Colorado. Tive-
ram as coisas impontuais de crianças e, paulatinamente, chega-
ram ao vocacional do High School. O seu grupo de amigos não era 
muito alargado, mas podia dizer-se que era sólido para aquelas 
idades. Com frequência, faziam esqui e jogavam basquete.

Faltavam duas semanas para a festa de formatura da Lilly e 
do Diego. Dois adolescentes entraram na biblioteca, disparan-
do indiscriminadamente. Foi um massacre violento e alastrado, 
morreram oito estudantes, um professor, dois funcionários e uns 
tantos feridos, foram presos os autores dos disparos e os irmãos 
Tabor perderam dois colegas mais próximos. Nunca se tinha vi-
vido tal tragédia naquela escola conservadora, apontada como 
um exemplo de ensino e de desporto. O luto impôs a anulação da 
festa, havendo apenas, num dia de chuvisco macio desalinhado 
pelo vento, uma cerimónia com solenidade consternada, para a 
entrega dos diplomas.

A partir daí, mudaram as regras de funcionamento, come-
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çando pela vigilância no parque de estacionamento dos carros, 
no controlo das mochilas com proibição de transporte de ob-
jetos cortantes, balísticos e de bebidas alcoólicas. Mais tarde, 
foram instalados detetores de metais e um maior número de 
câmaras de vigilância, sem faltar reforço da assistência psicoló-
gica a toda a população do estabelecimento de ensino. Surgira a 
germinação do SIC (Surprise Issues Club) iniciado com trabalho 
voluntário e especial que incluía membros familiares para ati-
vidades muito diversificadas, organizadas em workshops. Cada 
um dava o seu testemunho do saber com o objetivo de despertar 
interesses, desde novas práticas a experienciar, até à descons-
trução de mitos ou esclarecimento de dúvidas. Em princípio, 
a temática tratada era livre e seria a novidade a atrair os jovens 
para longe da vida viciada nos sonhos internáuticos capazes de 
os fazer entrar na onda do consumo de ideias virtuais restritas, 
algumas dentro do maléfico. As primeiras sessões e de interesse 
mais relevante incidiram nas tentativas de alguma explicação 
sobre atitudes perversas e criminosas dos jovens, seguindo-
-se as novas religiões, diferenças étnicas e cidadania. Depois, 
a obesidade, a alteração dos regimes alimentares com os prós 
e contras das dietas orgânica, vegetariana, líquida e crudívora, 
contos de momentos vivenciados, o mundo para além dos EUA 
e o Planeta. Os ex-alunos vinham colaborar no SIC, traduzido 
homecoming. 

Lilly e Diego tinham inclinações muito diferentes, ela gozava 
de facilidade no cálculo mental e achava piada à teoria quântica, 
enquanto ele era rato de biblioteca, todo dado às letras e à geogra-
fia. Em comum, o gosto pela música, tal como os pais. Entraram 
para a Universidade, Lilly a estudar Física no MIT (Massachucetts 
Institute of Technology) e o irmão no curso de Turismo na DU 
(Denver University). Os pais ficaram contentes com a escolha de 

cada um pela conformidade da formação, aquando do lançamen-
to no futuro trabalho para ser continuado e desenvolvido nas suas 
empresas de exploração mineira e de indústria hoteleira.

Os programas de intercâmbio universitário e de estágio susci-
taram muito interesse e, à partida, tanto Lilly como Diego pensa-
ram inscrever-se. Teriam que satisfazer as condições necessárias 
para poderem candidatar-se, segundo os respetivos cursos e ins-
tituição e o acesso dependia de vários parâmetros. Fosse como 
fosse, iriam trabalhar e contactar-se. Afinal, tudo se resolvia à dis-
tância de um click!

Quem não ficou satisfeita foi a Nanny ao ver ir embora a “sua 
baby”. Daí em diante, menos vezes a veria e as saudades…, ela 
que criou os dois desde que vieram de aonde os foram buscar, 
não fazendo a mínima ideia onde ficavam as terras que os viram 
nascer. Os olhos mais se toldavam com o avivar da recordação 
do primeiro colo! Então em Denver não havia universidade para 
a Lilly? Porque é que queria ir para fora? Eram as frases fulguro-
samente suspiradas que repetia a si mesma e para quem a ouvia, 
incluindo os patrões. Mas ninguém perdia um minuto sequer a 
explicar à Nanny o porquê, nem tão pouco o “seu” Diego. Valeu-
-lhe alguma consolação quando soube que a Sra. Tabor se inscre-
vera como família de hospedagem temporária para estrangeiros 
– podia ser que viesse uma menina e já era alguma coisa. Claro 
que nunca substituía a “sua baby”! Ninguém a substituía, mas 
animou-a a esperança da reversão de parte das horas a fazer os 
seus cakes deliciosos.

Helena entrara na casa dos Tabor e consigo, uma mala grande e 
a roupa amarrotada. Dava mostras de cansada, parecia menos ela, 
a longa viagem fatigante espelhada no seu rosto depauperara-lhe 
um pouco o natural encanto, a luz comunicativa da vivacidade.
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Querida Mamã e querido Papá,
Cheguei, finalmente! É uma casa enorme no meio de um jar-

dim aberto, junto a um parque e, só à distância, se veem as torres 
retilíneas de Denver. Fui recebida por uma empregada simpática. 
Não faço ideia da família. Instalaram-me numa grande suite. Vou 
tomar um banho e dormir um pouco. Enviarei notícias e fotos. 
Amo-vos. Bjs. 

Mamã, 
Estou mais recomposta e bem-disposta. Conheci a família Ta-

bor: um casal com mais idade do que vós (a Sra. Lisa e o Sr. Eric), 
um filho que anda a cursar Turismo (o Diego) e uma filha (Lilly) 
que se iniciou, este ano, no MIT. Como era de esperar, fizeram-
-me várias perguntas, com a curiosidade de saber o motivo de eu 
vir de tão longe, o que eu estudava, a família… enfim, tudo com-
preensível. Achei estranho desconhecerem que eu vinha de Por-
tugal, sabiam que eu vinha da Europa. A empregada que me abriu 
a porta chama-se Nanny, uma negra anafadinha e muito meiga; 
acho que vai ficar “a tomar conta de mim” como a nossa Teresa. 
Amanhã, vou conhecer percursos e orientações para me deslocar 
nos transportes. Combinaremos uma hora para o skype, pois há 
sete horas de diferença. Expectante para ir conhecer a Universi-
dade e a minha supervisão, já tenho hora marcada. Logo vos direi 
as primeiras impressões. Muitos bjs.

Olá, Papá.
Estou bem, começam as novidades em catadupa. Da grande 

Universidade implantada num Campus que é um extensíssimo 
arvoredo já vos falei pelo skype. Também vos dei conta da primei-
ra impressão do contacto com o Prof. Mathew Allen como meu 
orientador. Agora, falo-te das Rocky Mountains, é a primeira vez 

que tenho a noção mais real das milenares Montanhas Rochosas 
com os picos que nos transportam à cegueira da alvura e ao infinito 
do azul. São mesmo aqui, cheias de neve a convidar ao esqui. Toda 
a gente sabe esquiar, vamos ver se tenho tempo para aprender. Ao 
jantar de hoje, comi búfalo e gostei. Soube que também é vulgar a 
carne de alce e de codorniz (veremos o meu agrado). Falaram com 
entusiasmo na final da liga do futebol americano “Denver Bron-
cos” contra “Carolina Panthers” e, a esse propósito, conhecem o 
Cristiano (chamaram CR7) como europeu. Dá a impressão de que 
a geografia do globo se resume aos EUA e Canadá, Europa, China 
e Japão, à Austrália e um resto… A alusão foi um pouco “holiudes-
ca”; nota-se por demais a forte influência de Hollywood. Outros 
highlights do léxico são as palavras ranking, money e dollar. São 
metidas “a martelo” no meio das frases, não sei se deva pensar que 
é pela importância que o dinheiro tem para os americanos, pois 
inconscientemente, são referência para comparação de tudo. Nós 
dizemos que “o tempo é dinheiro”, eles, por exemplo, para valo-
rizar uma amizade dizem que vale many dollars… e no compa-
rativo, adiantam números do ranking. As doações para a DU são 
classificadas dentro dos top-100 ou top-25, etc., pelos EUA News 
& World Report. Fico a saber que a minha afeição à “Teca” vale uns 
tantos dollars, ela está bem? Vai ao meu quarto miar? São sauda-
des, mando bjs também para ela. Por favor, ninguém lhe corte as 
unhas, corto-lhas eu, quando chegar. 

Minha querida Mamã,
Estás melhor? Não gostei da tua cara no skype… a comunica-

ção não estava grande coisa e caiu. Tenho mais novidades: este 
fim de semana subimos para Loveland, uma estância de neve, 
coisa que não falta por aqui. Soube que os Tabor são donos de 
resorts e todos praticam esqui, desde sempre e quase todo o 



10 CONTOSMARIA FERNANDA BAHIA

1716

ano; tal como nós vamos à Foz ver o mar, eles vão esquiar. Os 
equipamentos têm um chip para localização, em caso de aciden-
te, ou até mesmo quando se afastam um tanto das dezenas de 
pistas. Experimentei, mas sem sucesso. Está muito frio e sabes 
como sou…, mas ontem fiquei na Loveland Central Ski Com-
munication Centre que é o nome da estação de comunicações 
que abrange uma área de não sei quantos quilómetros ou milhas 
para controlo dos esquiadores. Gostei francamente porque tive a 
oportunidade de ver a coordenação da organização e tudo o mais 
interligado. A régie comanda vários departamentos que, por sua 
vez, estão localizados em vários pontos da estação com equipas 
de vigilância, segurança e auxílio, aonde trabalham centenas de 
pessoas com materiais físicos e tecnológicos de fluência rápida 
para nada ser dessincronizado e produzir eficiência. Fiquei com 
um overview, tirei fotografias (vê anexo) e ofereceram-me uns 
tantos vídeos didáticos, quando eu fiz saber que era doutoranda 
em comunicação. Tenho a promessa do Diego para me levar a es-
tações de rádio e de televisão. Afinal, um dos motivos pelo qual 
escolhi Denver, foi por ser um concentrado de ferramentas da 
comunicação e, indo ao encontro da proposta do Prof. Allen, que 
pretende a recolha dos variados equipamentos para comunicar, 
estou no caminho certo, julgo ser muito útil na vertente explora-
tória no final do meu trabalho. Levarei umas ideias para ordenar 
e quem sabe, concretizar. Abraço apertadinho.

Olá, Papá!
Estou a adorar esta minha estadia em Denver. Nunca tinha es-

tado num lugar assim com a sensação de tudo novo, tantos espa-
ços abertos, grandes distâncias, mas que se percorrem facilmen-
te pelo skyline e pelo RTD (rail train downtown). Este e.mail é, 
especialmente, para te pedir um favor: os Tabor gostam muito 

de música, têm em casa o que em alguns sítios se chamaria um 
museu de instrumentos. Viajam e sempre viajaram bastante, de 
modo que trazem para a coleção instrumentos musicais das mais 
variadas proveniências. Delicio-me a apreciar e a ler as legendas 
de cada um. Confesso desconhecer a maioria. Mas, Papá - não 
têm guitarra portuguesa! Eu gostava de lhes fazer uma surpresa. 
Achas que me podes mandar uma para lhes oferecer? Ainda che-
gará a tempo da minha estadia? Se não, recebem-na na mesma, 
mas dar-me-ia um prazer enorme ver as caras de surpresa…sabes 
que as expressões são forma de comunicar, assim como a música 
e, tudo o que é comunicação me diz diretamente respeito. Aguar-
do o que pensas sobre este meu pedido. Adianto já, um muito 
obrigada. Beijinho e abracinho. 

Querido Papá,
És um anjo! Mais! Um arcanjo! Espero ansiosa pela encomen-

da. Agradeço muito. “Bjiiiiiiiinhos”.

Mamã,
O Diego levou-me ao SIC (não é a SIC…), é um clube. Depois 

te falarei dele porque tem “pré-história”. Por agora, só te quero pôr 
a par das atividades do SIC. Organizam workshops, palestras, jo-
gos, etc., com o objetivo de criar interesses nos jovens capazes de 
os desviar dos vícios internáuticos de hoje, de modo a ganharem 
comportamentos sadios e afetuosos. Há muita gente envolvida e a 
questão prática fundamental é partilhar o conhecimento de cada 
um, suscitando interesse nos outros. Já tinha passado por lá uma 
vez para um primeiro contacto e apreciação. Hoje, fui surpreen-
dida com o pedido para eu fazer uma demonstração de qualquer 
coisa do meu agrado. No momento, quase fiquei sem ação a pen-
sar, mas Mamã – sabes que trago sempre comigo a navette e foi 
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