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PREFÁCIO

Há gente e gente...
Histórias e histórias...
Vidas e vidas...
E se a afirmação assim parece redundante, Amélia Amil é tudo 

menos isso.
Esta gente, esta história, esta vida, fala em ímpar, não em par. 

Em singular, não plural.
É uma “Vida com certeza de amor”. Um livro que espelha essa 

vida e onde foi “enterrada toda a infelicidade”. Com letras, Amélia 
purgou. Contando, Amélia respirou.

Nesta obra, fez “acordar o melhor... o amor”, “A paixão de viver.”
Nos carris do eléctrico desliza a trama. Na surdez, que é física 

para uns e emocional, psicológica e mental para outros tantos, 
descreve-se um preconceito.

Nesta obra de uma Amélia única, há relato de um Porto que 
parece ancestral (mas tem tanto de actual!). Desencantam-se 
histórias de uma cidade que tanto e tão pouco mudou. “Nada de 
novo ver uma criança naquela zona piscatória do Porto, naqueles 
anos, sozinha na rua a carregar compras, bilhas com água, roupa 
em bacias.”

Nesta obra de uma Amélia de coração d'ouro, há relatos de 
abusos que, infelizmente, não têm tempo nem lugar, que atacam 
todos os credos e religiões, mas sobretudo os que têm menos de 
matéria e mais para se queixar. “... esse homem-verme punha a 
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mão por baixo dos vestidos pobres que a Maria vestia, introdu-
zia os dedos por baixo da cueca da inocente criança e inseria-
-os na vagina. Maria não gritava, com terror do que pensariam 
as pessoas que soubessem do sucedido e com pavor dos castigos 
paternos. Ia dizendo que estivesse quieto, que tirasse as mãos… 
Aqueles minutos enquanto a caneca se enchia dos primeiros dois 
cafés pareciam horas. Largava-a então. Nesses segundos de so-
frimento, ele dizia-lhe que ela não podia contar nada a ninguém, 
ameaçava-a e atemorizava-a ainda mais.”

Nesta obra que se segue, de uma Amélia que muitos deviam 
seguir, a ignorância não deriva do analfabetismo. 

Não fazia ideia o que era uma relação sexual, as suas noções 
sobre as alterações fisiológicas da adolescência eram muito bási-
cas e tinha vergonha do seu corpo.”

“Fala-me de ti” fala de nós todos. Dos que têm mais, dos que 
têm menos, dos que têm a mais! “Cresci num mundo demasiado 
controlado. Os meus vizinhos tinham roseiras nos jardins e cria-
das a dormir em quartos escuros nas caves, tal como nós. As fes-
tas para as quais éramos convidados tinham tanto de luzes, músi-
ca erudita e elites culturais como de hipocrisia fétida, aparências 
mantidas à custa de sacrifícios pessoais e interesses sempre subja-
centes em cada conversa, em cada gesto, em cada relação.”

Há um pouco de todos nós na Amélia, mas há poucas Amélias 
no meio de nós.

Obrigada
Mónica Franco, escritora
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Grito de liberdade

Espuma branca,
Adormecendo na areia da praia.
Onda que vai e não volta.
Nuvem que esbraceja no céu,
Completamente solta,
Guardando segredos profundos,
Profundezas de Vida,
Que insistem em inibir a revolta,
Que se afoga no eu de cada um.
No mar lavo as lágrimas,
E trago-me de volta…
Voar, esquecer, saltar,
Neste cenário a querer
Vibrar a cada momento envolta…
Quero ser legado de Vida
Para quem assim sentir,
E a vida trazer de volta…
Vida com certeza de amor,
Como de amor fala Guarujá,
Onde a dor da revolta,
Aqui jaz para a eternidade.
Aqui sinto enterrada toda a infelicidade
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Que me cravejou de dor
E fez aqui acordar o melhor,
O melhor de mim, o amor,
A paixão de viver.
A partir daqui em plenitude Ser…

Amélia Amil, Guarujá, 24-2-2019
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CAPÍTULO  1

Apanhei o elétrico à hora habitual e deixei-me levar pelo entor-
pecimento da viagem, cujo trajeto eu conhecia de olhos fechados. 
Aliás, de olhos pregados num livro, usava a audição como bússola: 
a campainha que sempre ressoava na Foz Velha para espantar os 
transeuntes, a curva a circundar o Castelo da Foz que fazia guin-
char a madeira do carro elétrico, as ondas do mar que batiam com 
violência na barra junto ao jardim do Passeio Alegre, o alarido dos 
pescadores a consertarem as redes no Largo do Ouro…

Eu cavalgava paisagens interiores agarrado a uma história e o 
elétrico passeava-se rotineiramente entre Matosinhos e a Praça 
da Liberdade, no centro do Porto, dentro dos limites do seu horá-
rio habitual. A manhã despertava com a presunção de saber o que 
a esperava, a neblina dando lugar à nitidez dos barcos no rio e o 
sol beijando demoradamente os pinhais orvalhados da Arrábida.

Eu estava instalado nas traseiras, lugar que normalmente es-
colhia para evitar ser incomodado pelas senhoras com sacos de 
compras, ramos de flores e crianças pela mão ou pelos homens 
que entravam no veículo como quem chega a uma taberna, fazen-
do conversa sem querer saber se do outro lado alguém os queria 
ouvir. Junto à entrada e à saída, havia uns bancos atravessados 
na perpendicular aos demais, chamados em gíria popular bancos 
palermas. Era a zona onde do teto saíam alças de couro, para que 
os passageiros que viajavam de pé se poderem agarrar.
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Estávamos no Largo do Ouro, pelo que só podiam ser oito e 
meia, nem precisava de consultar o relógio. Levantando distrai-
damente os olhos de uma página para assimilar uma passagem 
mais densa, deparei-me com uma cena no banco palerma das 
traseiras que me prendeu o olhar. Duas pessoas ali sentadas, que 
presumi serem mãe e filha, olhavam-se de frente e a menina, que 
não devia ter mais de quatro anos, falava com as mãos. A senhora, 
sem emitir qualquer som ou gesto, estava claramente desagrada-
da, reprovando com fúria a filha por estar a comunicar por gestos. 
O olhar da mulher era faísca de forja e a sua boca contorcida de-
notava vergonha e vexação.

— Coitada da menina. É mudinha… – exclamou uma passa-
geira à minha frente, toda vestida de luto, ainda com o lenço de ir 
à missa na cabeça.

Eu já tinha aprendido na Faculdade que chamar mudo a um 
surdo-mudo era não só ofensivo como incorreto visto que esses 
indivíduos não apresentavam quaisquer alterações no aparelho fo-
nador. O problema estava ao nível do aparelho auditivo, que impe-
dia a aquisição da linguagem e consequente capacitação para falar.

Apesar da repulsa pela falsa preocupação subjacente no co-
mentário, não consegui evitar pensar o que seria a vida daquela 
criança sem ouvir e incapaz de comunicar com o mundo. E de 
repente fui só ouvidos, descontando a chiadeira do elétrico e o 
murmurinho dos seus ocupantes, reconheci ao longe a sirene de 
uma fábrica anunciando que eram horas de iniciar a produção. 
Mais perto, um cão ladrava insistentemente enquanto um velho 
o afastava com todo o tipo de impropérios. Dois rapazes davam 
gritinhos de alegria pedalando com força para manterem os veí-
culos ao lado do elétrico… Sem tudo isso, eu seria capaz de viver, 
mas e se me tirassem a música? E as palavras, o diálogo, a crença 
no entendimento através de uma linguagem comum?
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Passado nem um minuto, a menina voltava a dar voz às suas 
mãos e novamente a mãe a fazia calar, segurando-lhe convicta-
mente os braços delgados.

— Coitadinha, só fala com as mãozinhas – exclamou com voz 
reverberante uma vendedora de legumes que acabara de entrar 
no veículo e se foi instalar no “palerma” ao lado das duas.

Reparei com estranheza que a garota dirigiu um olhar severo à 
nova ocupante. Com certeza entendera o que dissera por ter lido 
nos lábios ou simplesmente porque essa mulher falava mais com 
as expressões faciais e postura corporal do que com linguagem 
verbal. Depois de a fitar uns instantes, voltou a falar com as mãos 
com a mãe, cada vez com mais impetuosidade, e de novo a mãe 
reprovava a situação.

— É doentinha? – perguntou a vendedora à mãe.
Ninguém lhe respondeu e ela reiterou a sentença:
— Coitadinha…
Então, de repente, irrompeu bruscamente uma voz de criança, 

que mais parecia ter nascido naquele preciso momento para espan-
tar os demónios. No máximo volume de voz, a menina afirmou:

— Eu não sou coitadinha!
O meu espanto foi comungado pelos outros passageiros, que 

olhavam para a menina como se fosse uma assombração, uma 
improbabilidade da natureza ou um prodígio de Deus.

Até à Praça da Liberdade, o meu livro foi esquecido e eu per-
cebi que a mãe da menina é que não ouvia nem falava, porém não 
gostava de expor as suas fragilidades. Para todos os efeitos, a sur-
dez é uma mutilação invisível, que atinge um dos pilares das rela-
ções humanas: a comunicação. A mulher sentia-se vexada com a 
sua condição e não queria que a filha a denunciasse com a fala das 
mãos. Por algum motivo, a miúda queria provocar a mãe. Dei-me 
também conta que quando um surdo não quer “ouvir” desvia o 
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olhar e fica uma conversa cega. Foi essa a estratégia da mulher 
para ignorar a filha.

Um assobio entrou pela janela, era o dono do quiosque que 
todos os dias cumprimentava o maquinista. Bandos de gaivotas 
grasnavam perto do elétrico, o que aliado ao barulho das máqui-
nas que levantavam a nova ponte, junto à Arrábida, quase abafava 
os sons do interior.

Observava a menina. De faces redondas e um olhar escuro e 
profundo, tanto denotava um espírito simples e puro como ex-
pressava uma inconformidade perto da revolta. Era como se ti-
vesse uma carga demasiado pesada para a sua idade e não sei ex-
plicar propriamente o que me provocava essa sensação. Sei que 
tive vontade de a abraçar, de tocar nos seus caracóis dourados e de 
lhe dizer que podia confiar, que o mundo estava cheio de coisas 
boas, que havia futuro para ela.

Com esse estado de espírito nostálgico, perdi-me em divaga-
ções e, quando voltei a fitar o “palerma”, os ocupantes já eram 
outros. Sobejou, contudo, no meu peito um pouco de ternura 
que reservei para a lembrança daquela menina que falava com as 
mãos e com a boca e que fulminava com os olhos.

Desde esse dia, sempre que passava no Largo do Ouro, procu-
rava com os olhos os cabelos dourados da menina. Julgava que a 
via entre os umbrais das portas sempre abertas, os barcos dos pes-
cadores, os artigos expostos à entrada das lojas ou os barris jun-
to das tascas... Todavia, não passavam de ilusões de ótica. Nunca 
mais a encontrei e, com os livros, as preocupações da faculdade 
e os devaneios do coração, esqueci-me dela. O que permaneceu 
foi a clareza que os sons de repente ganharam no meu dia-a-dia. 
Tudo era música comparado com o silêncio total e devorador que 
imaginava existir na mente de um surdo.
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CAPÍTULO  2

Já não andava de elétrico, mas de automóvel, quando voltei a 
cruzar-me com ela. E, nas  circunstâncias em que se deu o reen-
contro, não me apercebi logo quem era. Estava ainda muito ma-
goado com a morte do meu pai, que não conseguia entender nem 
aceitar, e fazia um esforço por acompanhar o meu tio de modo 
a aprender a gerir a fábrica de conservas que herdara. O que eu 
queria mesmo era terminar o curso de medicina, contudo a mi-
nha mãe e as minhas irmãs precisavam de mim e eu fazia um 
esforço enorme por me manter à tona da dor e focar-me nos as-
suntos de ordem prática. Estacionámos no Largo do Ouro e dei-
xámos para trás o espelho de água do rio para nos embrenharmos 
por ruas sombrias e estreitas. Entrámos num espaço exíguo onde 
trabalhava uma família inteira, que se percebia ser muito pobre. 
Aquela era a gráfica de que o meu tio me falara, onde a empresa 
mandava imprimir rótulos e outro material. A limpeza do espaço 
era incomum, não havia ponta de óleo no chão e reparei que de-
baixo de cada máquina havia um tabuleiro para receber as sujida-
des viscosas que eram libertadas. Até o odor fresco a floresta em 
manhã de sol, no meio de tanta pobreza, surpreendia e parecia 
destoar, como se me transportasse para um lugar de abundân-
cia e ordem. Vi depois na entrada um painel de madeira enorme, 
onde cada ferramenta: martelo, alicate, serra, plaina, tinha ali de-
senhado a sua “forma” e nenhum utensílio estava fora do sítio. 
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No espaço onde se tratavam assuntos administrativos, tudo se 
encontrava meticulosamente arrumado, os papéis diferenciados 
nas diversas prateleiras, de pequena altura, onde cada resma se 
encaixava. Quem geria o espaço deveria ser uma pessoa meticu-
losa e controladora.

O meu tio começou a dar instruções sobre o trabalho ao ge-
rente, porém ele não lhe respondia. Em vez disso, falava em gestos 
com uma rapariga que traduzia para o meu tio. Eu fazia um esfor-
ço titânico por me interessar pelo assunto, mas onde o meu tio via 
números, ocasiões de negócio, poupanças e investimentos, eu só 
conseguia sentir o peso de uma existência que não era a minha. Eu 
era um estranho ali. Saí para fumar quando me pareceu que não 
tinha mais nada para fazer ali dentro. O meu tio falava já direta-
mente com a rapariga. Reconheci-a então nos gestos, não nos ges-
tos-linguagem, mas nos trejeitos de revolta e impulsividade com 
que fechou a porta do balcão à frente do meu tio. Os olhos escuros 
voltaram-se uma última vez para trás para o fulminarem com faís-
cas de ódio, enquanto ele saía divertido e me pedia um cigarro.

— O que é que se passou? – perguntei-lhe.
— Ah, nada de especial. A rapariga queria que fizéssemos já as 

mil brochuras. Parece que estão com problemas de liquidez. Disse 
que ainda estão a pagar máquinas e equipamentos e precisavam 
que lhe avançasse uma encomenda.

— A miúda devia era estar na escola, nem dez anos deve ter… 
Não devia preocupar-se com isso… – comentei.

Era ela, perdera os caracóis, estava mais alta e magra, mas 
mantinha uma impertinência na expressão do rosto. Uma incon-
formidade com a vida impedia-a de estar em paz.

Estávamos já a entrar no carro, quando perguntei ao meu tio:
— E porque é que ela ficou tão zangada? O que é que lhe 

disseste?
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— Ora, o que é que lhe disse? Nada, que não tínhamos mar-
gem financeira. As coisas não são assim servidas de bandeja e ela 
tem de saber disso. Vamos mas é descontrair um pouco, tu andas 
muito tenso, rapaz!

— Tenho de ir para casa. Preciso de ler umas coisas…
— Ah, deixa de queimar as pestanas e aprende a gozar a vida. 

Olha, repara naqueles belos petiscos ali…
Abrandou o carro e começou a conversar com duas raparigas.
— Ana, chama a tua irmã e saltem para dentro, aqui o nosso 

amigo está a precisar de um consolo.
A rapariga lançou-me um olhar avaliador e depois, pensando 

em aspetos práticos, disse:
— Mas a esta hora a casa não está disponível, senhor Aníbal.
— E nós lá precisamos daquela espelunca, vamos para um hotel 

ou fazemos um bacanal na praia! Salta daí e traz a tua irmã, anda!
Ela já se preparava para entrar, quando eu enfrentei o meu tio:
— Não vou a lugar nenhum.
— Estás tolo! Já viste bem o material? Anita, dá aí uma volta.
Não retorqui, simplesmente abri a porta do carro e saí sem 

olhar para trás. A irmã da Ana parece ter ficado aliviada e apres-
sou o passo em direção às ruas de onde saíramos. O meu tio ace-
lerou com a prostituta ao seu lado.

Vagueando ao acaso, perdi-me. As casas eram muito pobres, 
de dentro de algumas saíam vozes: conciliadoras, banais, agressi-
vas, exaltadas, alegres. Vida a fervilhar por todos os lados e eu a 
procurar-me num mundo desconhecido. Quem sou? Para onde 
vou? O que fazer com a minha vida? Quando dei por mim, estava 
à porta da gráfica e vi a miúda sair em passo de corrida, com as 
mãos a proteger a cabeça. Instantes depois, um objeto voou na 
sua direção, mas não lhe acertou. O pai dela apareceu então, a 
gesticular furioso. Vi-a entrar numa casa da vizinhança.
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Senti o aroma envolvente do café acabado de moer e retive-me 
a olhar para o estabelecimento insalubre, com um anão ao balcão, 
de onde provinha o cheiro.

Nisto, vi passar a irmã da prostituta com a menina pelo braço. 
Percebi, pela conversa, que as três eram irmãs.

Ainda não foi nesse dia que soube o seu nome.
Tão depressa consegui sair dali, voltei a esquecer a rapariga 

que fazia a ponte entre o mundo dos ouvintes e o dos surdos.
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CAPÍTULO  3

Cresci num mundo demasiado controlado. Os meus vizinhos 
tinham roseiras nos jardins e criadas a dormir em quartos escu-
ros nas caves, tal como nós. As festas para as quais éramos con-
vidados tinham tanto de luzes, música erudita e elites culturais 
como de hipocrisia fétida, aparências mantidas à custa de sacri-
fícios pessoais e interesses sempre subjacentes em cada conversa, 
em cada gesto, em cada relação.

Eu observava as cenas à minha volta como o passageiro do 
banco traseiro do elétrico que julga que ninguém o vê e tudo pode 
analisar. Jurava a mim próprio que seria diferente. Penso mesmo 
que foi num desses eventos sociais, cujo convite não pude declinar 
em nome dos “interesses da empresa”, que nasceu a semente das 
convicções pessoais que orientaram as decisões mais importan-
tes que tomei na vida. Não sabia nada das pessoas que acordam 
cedo para ganharem o pão de cada dia, mas julgava que bastava 
ler livros como os “Pescadores” do Raúl Brandão para conhecer a 
realidade dos pobres. Lia os manifestos políticos e o Avante com 
a devoção com que os frades da Idade Média terão lido a Bíblia.

O único esforço verdadeiro fazia era a teimosia em seguir Medi-
cina e largar os negócios logo que pudesse. Foi precisamente a es-
pecialidade que escolhi que me trouxe alguns respingos do mundo 
real e me permitiu entender que nem toda a cidade cheirava a ma-
resia. Nem todas as ilhas têm água volta – algumas têm-na dentro. 
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E a droga com que os meninos ricos procuravam novas sensações 
destruía-lhes o cérebro e alimentava esquemas ferozes de corrup-
ção, que apanhavam sempre pessoas facilmente manipuláveis.

Durante três anos fiz psicoterapia com um professor. Falava 
sempre do meu pai, do seu caráter, que eu endeusava, e do quanto 
a minha vida podia ser diferente se ele não tivesse morrido. No 
dia em que admiti que se o meu pai estivesse vivo teria desejado 
e se esforçado energicamente para que eu fosse igual a ele, recebi 
alta, com estas palavras do meu terapeuta:

— Lino, em vez de vires às consultas, está na hora de começa-
res tu a dar consultas.

E assim iniciei os meus estágios, no Hospital Magalhães Le-
mos e, anos depois, no Hospital Conde Ferreira. Foi no primeiro 
que conheci o cigano e reencontrei a menina intérprete.

O cigano fora condenado por tráfico de droga. Estivera a cum-
prir pena numa cadeia, até que lhe foram diagnosticados proble-
mas graves do foro psiquiátrico e foi considerado inimputável, 
tendo sido internado no Magalhães Lemos. Ao fim de algumas 
consultas em que nada acontecia porque ele era surdo e a comu-
nicação era impossível entre nós, lembrei-me de consultar o pro-
cesso e percebi que ele tivera uma intérprete de língua gestual no 
julgamento, cujo contacto estava anexado.

Mentiria se dissesse que não desconfiava já que fosse ela. Era 
então uma rapariga de doze anos, escanzelada, muito desenvolta, 
mas ao mesmo tempo extremamente insegura e revoltada. Eu 
tinha pouquíssima experiência em diagnósticos e relações tera-
pêuticas, porém nascera com uma espécie de olho clínico que 
não me enganava e me fazia ter a certeza que estava a trilhar o ca-
minho certo. Apareceu no hospital com uma amiga pouco mais 
velha e não teria ficado admirado se tivesse ido sozinha. Os doze 
anos dela eram bem mais do que uma dúzia de voltas da Terra 
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em torno do Sol. Eram coisas que eu intuía, pois só mais tarde, 
quando ela veio a ser minha paciente, fiquei a saber as histórias 
daquela vida sofrida. Naquele momento, estávamos ali por causa 
do cigano. Como ela era das poucas – talvez a única! – Intérpre-
tes de Língua Gestual na cidade, era por vezes convocada pelo 
Tribunal de São João Novo para fazer interpretação simultânea. 
Imagino que ganhasse alguns tostões com esse serviço, mas nem 
me admiraria que o fizesse exclusivamente pelo sentimento de 
ser útil ou de cumprir um dever. Contou-me então que o conde-
nado era um surdo “selvagem”, sem instrução escolar e sem se-
quer dominar a Língua Gestual, que fora apanhado em flagrante 
delito com uma quantidade elevada de droga para vender.

A rapariga calou-se, como que a escolher as palavras para pros-
seguir, todavia em vez de falar, começou a chorar. Dei-lhe tempo, 
ela recompôs-se e depois explicou:

— O que potencialmente ocorreu é que, quando a bófia che-
gou ao local do tráfico, todos emitiram sons de “desertar” do lo-
cal, fugiram e atiraram a droga para perto do surdo. Ele não ouviu 
o sinal de fuga e foi apanhar toda a droga que estava no chão.

Apeteceu-me questioná-la: porque é que ninguém fez saber 
isso ao juiz, porque é que não teve um advogado que o livrasse da-
quela pena impiedosa… contudo, a pobre rapariga não tinha nada 
a ver com o assunto. Ainda transtornado com a injustiça daquele 
caso, agradeci à rapariga e despedimo-nos. Chama-se Maria.

O cigano era considerado perigoso porque os seus gestos 
eram supostamente violentos… não passavam, contudo, de ma-
nifestações de uma dor profunda de não poder comunicar com 
ninguém. Sem comunicação, isolado numa ilha de silêncio, o ser 
humano não pode realizar o seu potencial nem ser feliz. O cigano 
começou a definhar, sem nada que tivéssemos podido fazer por 
ele, e acabou por morrer de solidão.



AMÉLIA ANIL E DANIELA COSTA

24

Estávamos no início dos anos setenta. Uma das minhas irmãs 
casara e o meu cunhado ficara à frente da fábrica de conservas, 
para meu alívio, podendo então dedicar-me exclusivamente ao 
hospital. Bem, ao hospital e não só. À política também, embora 
não fizesse mais do que envolver-me na organização de tertúlias 
e no apoio à edição de livros proibidos. E não me posso esque-
cer que tinha ainda de elaborar a minha tese de final de espe-
cialização. Embora não lhe desse grande avanço, tinha claras as 
ideias e o tema a desenvolver. Talvez estivesse à espera de novos 
ventos para poder abordá-lo sem receio das consequências. Em 
Lisboa, as Três Marias estavam a ser julgadas por terem escrito 
um livro que abordava questões da sexualidade no feminino. À 
minha volta, multiplicavam-se os casos em que o sexo ora era 
tabu ora era libertinagem, engano, traição e negócio. Eu queria 
entender a relação entre as visões da sexualidade e vivências se-
xuais e a construção da personalidade. Interessava-me entender 
se as representações sociais da sexualidade, frequentemente liga-
das à recriminação e ao pecado, permitiam a fruição da ternura, 
da comunicação e do prazer. Como estimular atitudes positivas 
nessa área, retirando-lhe o caráter perturbador e promovendo a 
sua integração harmoniosa, de modo a estimular um correto de-
senvolvimento psicológico e prevenir o surgimento de doenças e 
complicações na área da saúde mental?

Lia imenso, não escrevia quase nada. Sabia pouco e a minha 
prática era zero. Tentava não me estigmatizar a mim próprio e 
isso já era muito.

A revolução de 25 de abril de 1974 proporcionou-me uma ale-
gria incrível. Com o Sampaio e o Gustavo, percorri a Avenida dos 
Aliados, gritando vivas à democracia e depois engrossámos uma 
multidão que exigia a libertação dos presos políticos em frente à 
PIDE. A esperança era tão concreta que quase se podia ceifar e 
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apanhar aos molhos. De repente, tudo o que se viveu às escondi-
das foi canalizado para as ruas e os meses seguintes conheceram 
algum caos em termos de organização política, social e cultural. 
Pintavam-se muros, colavam-se cartazes, assaltavam-se sedes de 
partidos políticos, ocupavam-se casas, faziam-se manifestações, 
organizavam-se greves, faziam-se reivindicações…

Eu, refugiado no meu caráter reservado, continuava a ir traba-
lhar durante o dia e à noite escrevia. A minha tese finalmente ia 
conhecendo o cheiro do papel. Poucas vezes me empoleirava nas 
estátuas para insultar os grupos políticos opostos ou gritava de-
cidido palavras de ordem. Tinha mais dúvidas do que certezas. A 
minha grande interrogação era saber se a Margarida ia voltar do 
exílio. As suas cartas nunca eram totalmente claras e eu alimenta-
va a esperança de a rever em breve. Quem sabe não poderíamos 
reatar o que nem começara?

Entretanto, descobri que o meu cunhado traía a minha irmã. 
Isso não me devia ter surpreendido, essas “habilidades” eram o 
orgulho de muitos homens que conhecia, incluindo alguns ami-
gos. Acontece que percecionei o ato quase como uma ofensa pes-
soal, um atentado à confiança que eu depositara nele. Por outro 
lado, eu de algum modo assumira o papel de pai relativamente 
às minhas irmãs e interpretei a traição como uma afronta pes-
soal. Desde que o vi entrar abraçado a uma rapariga muito jovem 
no banco de trás do cabriolet do meu tio, em frente ao casino de 
Espinho, onde eu estava numa reunião com os meus colegas da 
editora, não lhe consegui perdoar a leviandade. A fábrica estava a 
ter resultados cada vez piores, que ele justificava com a revolução 
–que ele combatia com atos de sabotagem. Eu, que nunca quis ser 
gestor, sabia a situação que deixara e não tinha dúvidas que ele fa-
zia um péssimo trabalho. Era só pela memória do meu pai que eu 
ainda me preocupava com a fábrica, pois já ganhava o suficiente 
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para sobreviver e ajudar a minha mãe. Quanto às minhas irmãs, 
já ambas estavam encaminhadas.

Se o quadro já era delicado, tudo piorou quando ele e o meu tio 
me começaram a atacar por defender ideias de esquerda. O pote 
estava prestes a explodir.

Porém, um acontecimento inusitado veio arrancar-me do cír-
culo dos meus problemas familiares e exigir a minha presença 
constante no hospital.

A quarta vez que vi a Intérprete de Língua Gestual, a Maria, 
ela tinha 14 anos e chegou ao hospital numa maca, em falência 
cardíaca. Ficou nos cuidados intensivos cerca de uma semana e 
depois foi transferida para o meu serviço.

Tentara o suicídio numa tarde quente do final de junho desse 
ano de 1974. Por uma teia de razões que só ao longo de muitos 
meses e anos consegui desfiar – e não na totalidade-, no silên-
cio da manhã, planeara pôr fim à vida: comprara dois frascos de 
Optalidon, uns comprimidos cor-de-rosa para a dor de cabeça, e 
guardara-os na carteira. Despedira-se de toda a gente, convicta de 
que no dia seguinte seria velada pela morte planeada. Apanhara 
depois o elétrico no Largo do Ouro rumo à Praia do Homem do 
Leme. O calor era abrasador e ninguém estranhou ver uma rapa-
riga chegar à praia, despir a roupa, ficar em fato de banho e esten-
der-se numa toalha ao sol. O que ninguém suspeitava é que, antes 
de chegar ao areal, ela tinha passado pela casa de banho da praia, 
pegara num frasco e enchera a mão com cinco comprimidos de 
cada vez, que engolira com água da toneira, repetindo o gesto até 
esvaziar os frascos.

Vim a saber que sentiu prazer, ali deitada de barriga virada 
para o sol, cujos raios dançavam ao redor da sua cabeça, em anéis 
circulares a movimentarem-se a uma velocidade vertiginosa… 
Prometendo o fim do sofrimento e do desespero.
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Nas primeiras abordagens e observações que fiz ainda durante 
o período de internamento, percebi que a sua infância fora vivida 
num circuito muito fechado, marcado pela incomunicabilidade e 
pobreza. Desse modo, entrara na adolescência de forma confu-
sa… sem perceção da sexualidade, assunto que não lhe fora de-
vidamente esclarecido, e, por outro lado, com carências afetivas 
e inseguranças graves. Aparentemente, fora uma desilusão amo-
rosa, uma paixão fulminante e não correspondida aos 14 anos, a 
causa de desistir de viver. É óbvio que tinha de haver muito mais 
para trazer à luz da consciência, pelo que a Maria passou a ser 
seguida na minha consulta.

— Sentia -me muito abandonada, desamada, apaixonada pro-
fundamente pelo Iur. Uma paixão não correspondida… tinha 
passado apenas por uns beijos numa dança… Mas isso para mim 
já era muito… – contou-me ela na primeira consulta.

Confesso que, embora eu não tivesse ainda trinta anos, me 
sentia um entendido na matéria devido às imensas leituras e al-
gumas páginas escritas e achava estranho ouvir a rapariga falar 
em paixão e amor. O que sabia ela sobre esse assunto? E eu, o que 
sabia eu de experiência própria?

Ela continuava a falar e eu fiz um esforço por me concentrar 
nas suas palavras:

— Percebi que os beijos eram de paixão e que paixão não era 
amor. Tive que descolar nesta viagem, estava esgotada e cansada 
da vida… (choro), não queria mais continuar assim… Sabia que 
tinha uma irmã com oito anos que precisava de mim e um sobri-
nho filho de pai incógnito de três anos. Os meus pais precisavam 
de mim, os surdos anónimos também. Eu sabia que era precisa cá, 
mas o fardo era demasiado insuportável.

— Passaste por um esgotamento, é normal, toda a gente se vai 
abaixo, por vezes. Tens que te agarrar às coisas boas que tens na 
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vida e arranjar forças para seguir.
— Doutor, se não morri, então vou viver. É porque tenho de 

viver. Vou ajudar a minha irmã mais nova e o meu sobrinho. Não 
quero que eles passem por tudo o que passei.

Queria perguntar-lhe o que fora tudo o que ela tinha passado, 
mas era hora de terminar. Não a podia esgotar emocionalmente, 
pois estava ainda muito fragilizada.

Surpreendia-me vê-la sempre sozinha. Estou convencido que 
a família nem percebeu o que se passou, julgando que tudo não 
passou de uma congestão. Nós, médicos, não conseguíamos co-
municar com eles e a verdade é que só a visitaram duas ou três 
vezes. Desde a primeira vez que vi a Maria que guardei a sensação 
de que estava sozinha no mundo.
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CAPÍTULO  4

O meu cunhado acabou por convencer-nos a vender a fábrica, 
sob o pretexto de que ia ser nacionalizada pelos comunistas e que 
já havia uma comissão de trabalhadores prontos para tomarem o 
comando. Em poucos meses, gastou todo o dinheiro referente à 
parte deles em prostitutas, casino e bebidas.

Já o meu tio fez uma sociedade com um funcionário da gráfica 
do pai da Maria, um tal de Picarote, convenceram o proprietá-
rio que os comunistas iriam roubar-lhe a oficina e ele ficaria sem 
nada. E assim conseguiram fazer um negócio da China, altamente 
vantajoso para eles. Fizeram um contrato de exploração da gráfica 
por 7.500 escudos por mês, mas pouquíssimo tempo depois con-
venceram o dono a vendê-la por 600.000 escudos, uma quantia 
irrisória, pois pouco tempo depois seriam eles a vendê-la com lu-
cro de quase 1000%.

Soube pela minha paciente que nesse ano de 1974, pela pri-
meira vez, tiveram um natal com direito a pequenos luxos. O pai 
permitiu que cada um escolhesse um artigo ao seu gosto numa 
papelaria de artigos finos em Matosinhos. Imagino que lhes tenha 
proporcionado muita alegria, mas não tenho dúvidas que foi sol 
de pouca dura.

Ela ia regularmente às consultas e cedo fiquei a saber que eu 
era a única pessoa com quem conversava sobre a sua vida. Estes 
momentos eram cruciais para estabelecer algum equilíbrio psico-
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lógico. Do meu lado, confesso que a dada altura a abordava como 
caso de estudo para a minha tese. Era um exemplo claro das con-
sequências negativas da carência de dois aspetoschave na constru-
ção da personalidade ao longo do desenvolvimento: a comunica-
ção e o afeto. Crescera num meio em que, se em casa era vítima de 
atos de violência gratuita e se refugiava na casa de uma vizinha, 
ficava a saber que afinal o que sofria em casa era leve comparado 
com outras realidades. Por outro lado, havia na vizinhança mais 
duas famílias de surdos e era com eles que os seus pais se davam. A 
Maria tinha um grave atraso na aquisição de linguagem, mormen-
te vocabulário, quando ingressou na escola primária e a professo-
ra fez questão de lhe lembrar diariamente o quanto era atrasada 
e estava condenada ao insucesso. Porém, os verdadeiros traumas, 
aqueles que sulcaram rasgos fundos na sua personalidade por 
onde a segurança e a autoestima fugiam sempre, foram aquilo que 
tecnicamente identifiquei como abusos sexuais, embora para mui-
tas pessoas da minha geração e desses meios fossem aspetos quase 
normalizados. Não tive dúvidas que se trataram de atentados gra-
ves à integridade física e psicológica da minha paciente e sei que, 
mesmo com o meu acompanhamento e todo o desenvolvimento 
pessoal que fez com outras ferramentas, as consequências desses 
abusos persistiram pela vida fora.

Com tenra idade, era enviada a fazer recados na vizinhança 
pela mãe, que tanto tinha vergonha de ser surda e receio de se não 
fazer entender como evitava aparecer a alguns comerciantes para 
que eles não lhe cobrassem o dinheiro que lhes devia. Nada de 
novo ver uma criança naquela zona piscatória do Porto, naqueles 
anos, sozinha na rua a carregar compras, bilhas com água, roupa 
em bacias. Relato aqui apenas dois dos muitos episódios que ela 
me contou e que ilustram os problemas comunicacionais e a vio-
lência a que fora sujeita na infância.
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A mamã, como ela lhe chamava, fora educada no Instituto 
Araújo do Porto, uma instituição onde as meninas surdas eram 
instruídas em regime de internato. O pai dela crescera num local 
semelhante, a Casa Pia, em Lisboa. Nesses tempos, as crianças 
institucionalizadas eram proibidas de se exprimirem por gestos, 
pois acreditava-se que com método e insistência conseguiriam 
aprender a emitir sons e palavras. Desse modo, nesse dia, a mamã 
mandara Maria à mercearia e pronunciou a palavra “ervas” para 
a menina comprar.

O senhor Lamego era o dono de uma das três mercearias do 
Largo do Ouro e era lá que a família tinha conta, que por vezes se 
atrasava a regularizar.

A Maria não sabia exatamente o que eram “ervas”, mas foi isso 
que pediu ao entrar na loja. O dono riu-se, fazendo com que ela se 
sentisse vexada e disse-lhe que ervas eram para as vacas. Voltou 
cabisbaixa para casa e levou logo uma estalada da mãe, ao relatar 
por gestos o motivo para voltar de mãos vazias. Além da lambada, 
a mãe ainda lhe disse que ela era muito burra. Saindo de casa furio-
sa, foi ela à mercearia e quando chegou a casa trazia um molho de 
grelos, com os quais bateu uma vez mais na filha. Foi à custa desses 
maus tratos que a Maria aprendeu que o esparregado era feito com 
grelos e era a isso que a mãe se referia quando dizia “ervas”.

Noutra ocasião, a mãe estava a fazer puré e, faltando o leite, 
mandou a filha mais nova à mercearia. Ela assim fez, pediu leite e 
indicou que colocasse o valor na conta habitual, que era suposto 
pagar ao fim do mês.

Porém, o senhor Lamego respondeu que só tinha leite con-
densado. Com aqueles olhinhos vivaços e astutos e os seus gestos 
agressivos, a miúda ripostou:

— Mas é leite ou não é leite?
— Para que o queres?



AMÉLIA ANIL E DANIELA COSTA

32

— Para o puré.
Fazendo chacota dela e puxando a brasa à sua sardinha, o mer-

ceeiro aconselhou:
— Leva, rapariga!
Quando ela me contou isto, tive dificuldades em acreditar que 

o homem fosse tão maldoso, prefiro acreditar que foi um proble-
ma de comunicação.

Chegou a casa e, com a fala nas mãos, explicou à mãe que não 
havia leite mas havia leite em lata, era igual. Animada, a mãe fez o 
puré com leite condensado.

Escusado será dizer que o puré, que toda a família apreciava 
muito, foi todo para o lixo. Nervosa e tão desiludida como os ou-
tros por ficar sem jantar, a Maria riu-se do puré nojentamente 
doce e essa risada levou a que pensassem que estaria a gozar com 
os pais. Perdendo as estribeiras, o pai pregou-lhe duas valentes 
bofetadas, argumentando que estava a gozar com a cara dele.

Todavia, não foi a maldade do senhor Lamego nem a agressi-
vidade e incompreensão da família quem mais mal fez à Maria. 
Havia outro comerciante, conhecido por Anão, por o ser, onde 
a rapariga tinha de ir frequentemente comprar café. O local era 
insalubre, uma adega escura e cheia de humidade, onde os ra-
tos faziam ninho, e que cheirava a vómito e urina, cortesias dos 
bêbados que a frequentavam. Distava da casa dos pais uns 100 
metros, ficava logo depois do dobrar da esquina, mas percorrer 
essa distância era para ela uma autêntica tortura. Quando a me-
nina chegava, o Anão subia a um degrau para conseguir tirar o 
café para a cafeteira que ela levava de casa. Mas, antes de tirar o 
café, chantageava:

— Maria, para te dar o café, tens que vir aqui.
A rapariga, com um medo horrível, dobrava o balcão, encos-

tava-se a medo com as costas ao mesmo balcão, era tão pequena 
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ainda que provavelmente do exterior mal se veria a sua cabecita. 
Então, esse homem-verme punha a mão por baixo dos vestidos 
pobres da Maria, introduzia os dedos por baixo da cueca da ino-
cente criança e inseria-os na vagina. Ela não gritava, com terror 
do que pensariam as pessoas que soubessem do sucedido e com 
pavor dos castigos paternos. Ia dizendo que estivesse quieto, que 
tirasse as mãos… Aqueles minutos enquanto a caneca se enchia 
dos primeiros dois cafés pareciam horas. Largava-a quando a ca-
feteira estava cheia. Nesses segundos de sofrimento, ele dizia-lhe 
que ela não podia contar nada a ninguém, ameaçava-a e atemori-
zava-a ainda mais.

O medo foi avassalador e durou anos, só cessando quando 
abriu outra adega na zona e não a mandaram mais ao Anão.

O desconhecimento do corpo, as ameaças, o medo e falta de 
compreensão familiar contribuíram para que este tipo de situações 
fosse recorrente e não tenho dúvidas que, se fôssemos a apurar 
todas as vítimas deste tipo de abuso, o número seria assustador.

Arrisco-me, porém, a dizer que este não foi o pior dos males 
na vida desta rapariga enquanto pré-adolescente.

Ela tinha duas irmãs mais velhas, Ana, com 17 anos, e Antó-
nia, que tinha 14.

Todas, na sua infância, desde tenra idade, ajudaram os pais na 
laboração da gráfica, sustento da família, com muitas dificulda-
des económicas e financeiras. Trabalhavam muitas vezes até às 
tantas da noite, depois da Maria vir da escola e Ana e Antónia 
dos seus empregos.

Os ordenados eram entregues aos pais, que apenas lhes davam 
ao cêntimo o montante para a compra do “passe”, que permitia o 
acesso a transportes públicos para irem trabalhar.

Pelos relatos da Maria e pelo que eu próprio observara quando 
acompanhei o meu tio, não sei se de facto os empregos existi-
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ram, ainda que parcialmente, ou se se dedicavam exclusivamente 
à prostituição, disfarçada com empregos ditos normais.

A verdade é que Ana e Antónia saíam muito à noite e era habi-
tual o pai exigir que a Maria acompanhasse a Ana nas suas saídas 
noturnas. Para seu terror, a Maria entrava com a irmã em viaturas 
conduzidas por indivíduos do sexo masculino, que ela não conhe-
cia e que ficavam contrariados com a sua presença. Não costumava 
ser o mesmo indivíduo, iam variando de encontro para encontro.

A Maria era colocada sempre no banco de trás, a irmã dizia-lhe 
que tinha que dormir e estar caladinha e dava-lhe uma manta.

A manta cobria o imenso medo de Maria, naquelas viagens 
que duravam cerca de 15 a 20 minutos. Se ela adormecesse, tudo 
teria sido mais fácil. Contudo, o pavor impedia-a de relaxar. O 
carro era então estacionado em locais ermos e cheio de vegeta-
ção. Aí ficariam provavelmente uma hora. A Maria escondia-se 
no cobertor e rezava a Deus para que nada de mal lhe acontecesse 
a ela nem à irmã. Os sons dos gemidos e outros perfeitamente ir-
reconhecíveis, os silêncios suspeitos e a agitação que fazia abanar 
o carro causavam tanto terror que o seu coração parecia que ia 
saltar do peito. O medo tenebroso impedia-a de levantar a manta 
e espreitar. Ela estava convencida que no banco da frente se trava-
va uma luta terrível e que a irmã estava a ser assassinada. De todas 
as vezes se surpreendia quando tudo acabava e via a irmã tran-
quila no regresso a casa. Entretanto, chegavam a casa e as reco-
mendações da Ana a Maria eram que estivesse “caladinha” e nada 
contasse aos pais do que tinha acontecido… ela, completamente 
baralhada, pensava que a segurança da irmã estava em causa e o 
melhor era guardar aquilo tudo para si.

Só mais tarde veio a saber que Antónia e Ana trabalhavam 
num bar de alterne, embora não fizesse ideia do que se passava 
num estabelecimento desse género.
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Ninguém lhe podia dizer, era tabu à época. Habituara-se a ou-
vir dizer que as irmãs eram putas e percebia que era uma palavra 
viscosa, nojenta, caluniadora, condenatória, perversa, embora 
não fizesse ideia o que significava em termos práticos. Não fazia 
ideia o que era uma relação sexual, as suas noções sobre as al-
terações fisiológicas da adolescência eram muito básicas e tinha 
vergonha do seu corpo. Quando teve a primeira menstruação, 
viveu o acontecimento com consternação, ninguém a prevenira 
para isso. Sabia vagamente que os homens se interessavam pelo 
corpo da mulher, mas de que modo. E foi neste contexto desregu-
lado que se apaixonou por um rapaz da mesma idade e viveu um 
carrossel emocional impossível de controlar.

Numa das consultas, tentei perceber porque é que a Maria 
tinha estado ligada ao caso do cigano. Os surdos no Porto reu-
niam-se em comunidade, como Grupo Desportivo, antes do 25 
de Abril de 1974, e já como Associação não governamental de-
pois da revolução.

Tal como outros cidadãos, eram vítimas e queixosos em situa-
ções de recurso à Justiça.

Não havia a profissão de Intérpretes de Língua Gestual e a Ma-
ria, que era conhecida pela comunidade por ser CODA, isto é, fi-
lha de pais surdos, e tinha a competência de conseguir comunicar 
com os surdos pela Língua Gestual, era por vezes solicitada.

Percebi que, sendo uma garota sofrida e com autoestima mui-
to baixa, ficava muito feliz, sentindo-se valorizada e útil, quando 
a chamavam para interpretar os surdos para que se defendessem, 
testemunhassem ou acusassem em igualdade de oportunidades 
com os outros cidadãos ouvintes.

Às vezes, a própria polícia ia busca-la a casa num veículo ofi-
cial, para ajudar em interpretações de cidadãos surdos. A vizi-
nhança vaticinava logo:
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— Já não bastava as irmãs, agora esta vai presa…
A Maria lembra-se especialmente de uma dessas viagens. Pro-

curava-se alguém que se presumia ter fugido para a Rua Escura, 
no Bairro da Sé, no Porto. Acompanhada pelos polícias, percor-
ria as ruelas, a antever, por cortinados estranhos e coloridos, an-
tros de maldade, de droga e prostituição. Na altura, ignorava os 
meandros da atividade, mas o cheiro, a degradação das casas, o 
palavreado feio… tudo apontava para um cenário de perdição. A 
missão foi infrutífera porque não apanharam o suspeito.

Quando chegou a casa, encontrou um clima igualmente amea-
çador. A Ana escondera com roupas largas uma gravidez proibida 
e clandestina. Estava já grávida de sete meses, os pais tinham aca-
bado de saber e estavam fora de si, nem sequer desconfiando da 
vida que as filhas levavam. A Antónia já devia saber da situação 
da irmã porque andavam sempre juntas e eram vistas em lugares 
comuns, mas fora cúmplice no encobrimento.

Um tio delas, que frequentava a casa de alterne, fez queixa à 
Policia Judiciária em virtude de Ana ser menor, estar grávida e 
não saber a identidade do pai da criança. Como consequência, as 
duas foram detidas na “Tutoria”, um centro de reclusão na Boavis-
ta para menores do sexo feminino que tivessem cometido crimes 
ou delitos. A rotina da Maria e da sua mãe – o pai raramente as 
acompanhava – passou a integrar uma visita semanal à Tutoria. 
Todos os domingos, acontecesse o que acontecesse, elas se diri-
giam para a instituição para visitar as irmãs. Apesar de todas as 
dificuldades económicas com que viviam, a mãe arranjava sempre 
um mimo para lhes levar, fossem bolos, fruta ou outras iguarias.

Quando chegavam, pressionavam uma fria e grave campainha, 
que despoletava a abertura pesada e sombria de um portão que 
era ladeado por muros de pedra robustos e altos. Tudo era revis-
tado ao pormenor, desde os sacos com comida, até às roupas e 
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malas das visitantes, passando pelo próprio corpo. A Maria sen-
tia-se invariavelmente uma criminosa. Depois, sentavam-se no 
jardim, em bancos de pedra, com o farnel. Viam, alguns minutos 
volvidos, aproximarem-se, com as suas batas institucionais, a Ana 
e a Antónia.

Seguia-se um momento de alguma confusão, com beijos, pa-
lavras atropeladas, emoções contraditórias. Eram minutos dolo-
rosos. Depois detinham-se a comentar o farnel, o assunto nunca 
faltava e aquelas duas horas voavam. Descontraíam, riam-se, fa-
ziam coisas de irmãs e de filhas, até que à hora do sino badalar a 
anunciar o fim da visita, tinham de se precipitar para a saída.

As semanas foram-se sucedendo e a gravidez estava no fim. O 
nascimento do rebento, não se sabia se rapaz ou rapariga, estava 
prestes a acontecer.

Entretanto, uma tia da Maria de um extrato social mais alto e 
com alguns contactos resolveu, apedido de outros familiares, ten-
tar salvar a Maria dos perigos da pobreza e da exclusão social,para 
que não seguisse o caminho das irmãs. Acreditando que estava a 
fazer o melhor por ela, conseguiu interna-la num Colégio em Er-
mesinde. O chão conhecido, o porto seguro foi-lhe retirado e ela 
sentiu-se extremamente infeliz num sítio onde não conhecia nin-
guém. Gostava da Madre Maria do Pilar, de formas muito bonitas 
e doces e diretora do Colégio, o problema é que não conseguia 
fazer amizades. Nas camaratas coletivas, as colegas contavam his-
tórias do arco-da-velha e gabavam-se dos sarilhos que tinham ar-
ranjados, competindo entre si para verem qual delas era a pior. A 
Maria, que desde pequena se esforçava por ser uma heroína, não 
se revia naquelas atitudes e, quanto mais se tentava distanciar, 
mais era alvo de chacota e perseguição.

Sofreu em silêncio durante três meses e um dia decidiu que 
não aguentava mais e fugiu. Acabou por ser encontrada rapida-
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mente e expulsa do colégio, o que lhe proporcionou grande alívio 
e alegria.

As visitas com a mãe às irmãs passaram a ter outro gosto quan-
do nasceu o sobrinho. Aquele bebé pequeno, completamente ino-
cente, alheio às complicações do mundo, enchia-lhes o olhar e 
o coração. Ele era ainda muito pequeno quando a Ana, a mãe, 
completou 18 anos de idade e lhe foi atribuída a emancipação. 
Foi deixada em liberdade, ao contrário da Antónia, que teve de 
permanecer retida.

Em liberdade, a Ana rapidamente caiu nos esquemas anterio-
res e, certa noite, deixou o filho ao cuidado da mãe e fugiu para 
outra cidade.

A Maria ajudou a tomar conta do bebé, tal como já fazia com a 
irmã mais nova, então com quatro anos.

Na Polícia Judiciária, decorria um processo megalómano para 
apurar, dentre os potenciais exploradores de jovens menores, 
quem seria o pai da criança. Curiosamente, dos inúmeros poten-
ciais réus, alguns figuras reconhecidas quer no seio da Polícia Ju-
diciária (altas patentes) quer pessoas com cargos preponderantes 
no mundo do futebol, quer empresários de alto gabarito. Eu co-
nhecia muitos deles pessoalmente, um dos suspeitos era o meu 
tio. Acompanhara o caso na imprensa e ouvira muita coisa da 
boca do meu tio. Não me admirei quando soube que o processo 
acabou arquivado, pois os réus utilizaram uma estratégia com-
binada de atirar areia para os olhos dos magistrados. O menino 
permaneceu filho de pai incógnito, a mãe persistiu na prostitui-
ção, provavelmente atendendo muitos dos antigos clientes entre 
uma e outra sessão no tribunal, e a família cada vez mais pobre 
e difamada.

A Maria tinha a sensação de ter descido ao inferno. Sozinha 
num mundo demasiado hostil, culpabilizava-se por suscitar co-
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mentários e assédios sexuais, muitas vezes levados a cabo por 
vaticinarem para ela um destino semelhante aos das irmãs. A pa-
lavra “coitadinha” que tanto ouvira na infância era agora repeti-
da por motivos diferentes, embora estivesse patente na pena dos 
vizinhos a mesma condenação a um destino desgraçado. Todavia, 
ela tinha vontade de vencer e escapar por entre os pingos da chu-
va. Sabia o que não queria para a sua vida, só lhe faltava descobrir 
o que queria.

Ajudava a mãe a cuidar do bebé e da irmã mais nova, com 
quatro anos. Aos domingos, continuava a visitar a Antónia. E dela 
quem cuidava?

Algum tempo decorrido, a irmã teve direito a ir passar um 
fim-de-semana a casa, com liberdade precária, graças ao seu bom 
comportamento.

No final do domingo, de volta à Tutoria, a Antónia pediu a 
Maria para ir com ela de elétrico. Já dentro do meio de transpor-
te, a Antónia informou a irmã que iria sair na próxima paragem 
e fugir da instituição. Impotente, entrou em pranto e entrou em 
casa a chorar, informando os pais que a irmã tinha fugido. Fora 
de si, o pai culpou-a do sucedido e, em vez de a consolar, deu-lhe 
uma carga de porrada.

Tudo isto aconteceu antes de ter vindo parar ao hospital na 
sequência da tentativa de suicídio.
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CAPÍTULO  5

A Margarida apareceu no hospital numa tarde fria do final de 
outubro. O mês ia muito quente e de um dia para o outro as tem-
peraturas desceram a pique e via-se na rua gente com blusões e 
gorros de lã ao lado de outras pessoas com sandálias nos pés. Ela 
trazia um fato de saia, camisola e casaco de algodão azul-dos-o-
lhos-dela, que lhe dava um ar adulto e não combinava com as sar-
das e os caracóis alaranjados. Sorri efusivamente, enquanto o meu 
coração tremia com receio do que ela me pudesse dizer. E se hou-
vesse outra pessoa? Se ela tivesse decidido ficar a viver em França? 
Se ela simplesmente não quisesse ver-me mais ou receber cartas 
minhas? Convidei-a para lanchar, fomos a uma leitaria famosa 
pelos éclairs, perto da Praça Carlos Alberto. Soube que tinha via-
gem de regresso a Paris marcada, ficaria apenas por duas semanas. 
Viera visitar a mãe e teria de voltar porque possuía vínculo com a 
Sorbonne, onde lecionava.

— Por que te comprometeste mais este semestre? Não queres 
voltar para Portugal?

— A minha vida está lá. O que viria eu fazer?
— Margarida, este é o tempo. Tudo por que lutámos estes 

anos todos, o preço do teu exílio… Tudo isso está agora em 
jogo. Vivemos um tempo histórico, não queres participar nestes 
acontecimentos?

— Tanto quanto sei, tu vives cá, mas estás tão alheado quanto eu.
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Apeteceu-me dizer-lhe que, com ela ao meu lado, eu subiria 
todas as avenidas a gritar os valores de abril e até faria uma re-
volução só nossa, se fosse preciso. Nunca lhe tinha contado que 
passava horas na praia, tão emaranhado nos meus pensamentos 
como as redes que os pescadores concertavam ali ao lado, a so-
nhar com o momento do nosso reencontro, com a beleza precisa 
de cada gesto seu.

— Tinha tantas saudades tuas… – balbuciei.
Ela olhou-me muito séria e eu tremi como uma vara verde. 

Quando é que me iria contar que tinha outra pessoa? Antes do 
desgosto, tentei emendar as minhas palavras:

— Quer dizer, da nossa amizade.
— Sabes, Lino, quando estás longe, a viver num país frio, 

acabas por congelar partes da tua vida. Emoções, sentimentos, 
sonhos e expectativas. É a lei da sobrevivência. Depois chegas, 
apanhas um pouco de sol e desejas recuperar as partes da tua 
vida que ficaram para trás, mas tens de ser tão cautelosa para que 
não se repita tudo de novo. Esta revolução ainda está a acontecer. 
Não sei como vai acabar… e isto pode parecer egoísta, mas não 
me quero envolver. Prefiro esperar para ver qual será o curso dos 
acontecimentos e depois decidir o que faço da minha vida.

Saímos e acompanhei-a até à Rua do Paraíso, onde ficava a 
casa da mãe dela. Sentia-me triste, nostálgico, falhado…

Fomos a conversar sobre a minha irmã, o meu cunhado, o meu 
tio e invadia-me um sentimento de inferioridade. O país concreto 
que eu lhe apresentava era tão mesquinho perto dos modelos que 
decerto ela tinha como comparação em França.

Dois dias antes de ela voltar para França, fui a um magusto or-
ganizado pela malta da editora num espaço adjacente à livraria e 
ela estava lá. Toda a gente queria falar com ela, ouvir as suas his-
tórias, saber dos seus planos. Percebi que não teria qualquer hi-
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pótese de ter a sua atenção e fui curtir a minha mágoa para um 
canto, onde um tipo que eu nunca vira antes dedilhava um piano. 
De copo na mão, pensava no desejo, na ternura, na vontade de a 
proteger... Convenciame que nunca mais teria outra oportunidade 
de lhe declarar o meu amor e num minuto decidia-me a abrir to-
talmente o meu coração, já que não tinha nada a perder, e no mi-
nuto seguinte concluía que não fazia qualquer sentido sujeitar-me 
a tal humilhação. Numa ocasião, olhei na direção dela e, do meio 
de um grupo de pessoas, ela devolveu o olhar e sorriu-me. Não sei 
por que passo de mágica, um instante depois estava ao meu lado.

Ficámos em silêncio a ouvir o estudante armado em pianista e, 
sem mais nem menos, ela perguntou-me:

— Tu estás apaixonado por mim, Lino?
Fiquei apalermado, assim apanhado desprevenido. Apressei-

-me a responder:
— Eu? Não, que ideia. Mas porque perguntas?
Ela pareceu ter ficado desiludida, mas disfarçou e riu-se. De-

pois, fazendo um gesto para se levantar, acrescentou:
— Eu sabia que o Gustavo gostava de ti, ele confessou-me já há 

muito tempo. Mas nunca percebi se era correspondido. Desculpa 
a minha intromissão na tua vida.

E, já de pé, pediu-me:
— Esquece que tivemos esta conversa.
Então, enchi-me de coragem e disse-lhe:
— Margarida, eu estou perdidamente apaixonado por ti. Amo-

-te em silêncio há pelo menos quatro anos. Não há mais ninguém 
na minha vida, nem homem nem mulher, porque o meu coração 
também congelou no momento em que soube que tinhas fugido 
a salto para França e esperava com ardor o reencontro.

O silêncio que se seguiu atrapalhou-me e eu espanquei-o en-
chendo-o de palavras vãs:
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— Sonhei com esta oportunidade de estar assim perto de ti e 
dizer-te tudo o que vai cá dentro tantas vezes que agora que está a 
acontecer nem quero acreditar…

Ela pegou-me pela mão e levou-me para o quintal. A editora 
funcionava numa casa típica do início do século XX portuense. 
No rés-do-chão onde decorria o convívio havia uma porta para as 
traseiras, por onde passámos para o exterior. Aquela noite estava 
tépida, uma serenidade grave abarcava o firmamento e a cidade. 
Ficámos frente a frente, escondidos por uma camélia que lançava 
já uns rebentos precoces. Quando senti os lábios dela nos meus, 
as nossas línguas a sulcar caminhos por entre as estrelas, viajei 
por rios e oceanos, estradas celestes e trilhos montanhosos. Os 
olhos azuis da Margarida devolveram-me a chave de casa e, assim 
perto dela, eu tive a certeza que atingira o conhecimento alquími-
co da simplicidade da vida. Nada mais havia que valesse a pena 
procurar depois do beijo, do olhar, das mãos, do perfume da ca-
mélia e da noite morna.
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CAPÍTULO  6

— Fala-me de ti! – era assim que eu começava as sessões de 
psicoterapia com a Maria.

Decerto os meus colegas não aprovariam o registo coloquial 
da conversa. Isso não me preocupava, até porque a maior parte 
deles nem sequer entendia o objetivo das demoradas consultas 
com esta paciente quando os fármacos modernos já resolviam 
uma série de problemas. Havia, porém, um compromisso implí-
cito entre mim e a Maria: tentaríamos não recorrer a químicos 
e ir ao fundo das questões. Eu sabia que ela tinha dentro de si 
as ferramentas que precisava para dar a volta à sua situação. Só 
precisava de ganhar consciência do seu verdadeiro poder e ter 
confiança em si mesma. Preocupava-me em restabelecer o seu 
funcionamento psíquico ótimo e ajudá-la a entender as causas 
dos seus comportamentos, para que pudesse encontrar recursos 
psíquicos para lidar com as suas dificuldades e problemas.

Obviamente, só podíamos atuar sobre os acontecimentos que 
ela podia controlar, visto que o ambiente contextual nos ultra-
passava, por isso eu queria que ela desenvolvesse meios de agir 
no mundo, redefinindo os seus traços de personalidade, solucio-
nando problemas que a afligiam, bem como observar questões de 
cunho mais existencial. O objetivo último era devolver-lhe espe-
rança no futuro e delinear um projeto de vida.

Isso demorava muito tempo, contudo nunca acreditei em 
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soluções fáceis.
Ainda que estas sessões tivessem um foco no futuro, precisá-

vamos sempre de remexer no passado, de modo que os assuntos 
iam sendo abordados de forma às vezes arbitrária, sem preocupa-
ções com a sua ordenação cronológica. Assim, esta narrativa tem 
várias analepses, que tentarei contextualizar.

Uma das sessões mais importantes, a meu ver, foi quando a 
Maria se deu conta dos bloqueios comunicacionais na sua família 
e de como isso afetou todo o seu desenvolvimento. Ela começou:

— Toda a gente tinha uma admiração pelos “mudinhos”, erra-
damente chamados assim. Comentavam com admiração como os 
meus pais traziam os filhos asseados, limpos e educados… Toda 
a gente se perguntava como conseguiriam eles tratar de nós en-
quanto bebés, pois não ouviam o nosso choro, achavam que não 
nos acudiam durante a noite.

— E como é que eles faziam –questionei?
A resposta que recebi foi desconcertante:
— A simplicidade de deixar as leis da natureza fluírem é de 

facto a regra.
Fiquei embasbacado com resposta tão eloquente que nem por 

isso era esclarecedora para o caso. Ela continuou então:
— Tão simples… foi só colocar o berço de rodas junto à cama 

deles, bem juntinho, com as madeiras a tocarem-se. Se a crian-
ça chorasse, o berço tremia e a cama receberia essa vibração. De 
imediato, os meus pais faziam o que tinham que ser feito como 
quaisquer outros pais. Eram muito cuidadosos connosco.

Depois continuou, falando de quando era um pouco mais velha:
— A casa era antiga, tinha vários pisos. Os quartos eram no 

piso de cima, a cozinha e salas no de baixo. Quando já moçoilas, 
se adoecíamos ou fazíamos de conta que adoecíamos para escapar 
aos trabalhos duros que nunca mais acabavam e precisávamos de 
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chamar a mamã para o que quer que fosse, estando nós na cama 
e ela na cozinha a fazer a comida, pode imaginar o método mais 
eficaz para chamar a mamã? – questionou-me.

— Não – confessei.
— Tínhamos sempre um pau de madeira, tipo bengala sem 

manípulo, e quando precisávamos da mamã, batíamos fortemen-
te com o pau no chão roído de madeira. Ela haveria de sentir a 
vibração da força da batida e aparecer… Eram normalmente três 
batidas de cada vez sempre intervaladas por um período que se 
repetia até ela dar um grito, que para nós significava “já vou”.

— E quando estavas triste, falavas a alguém dos teus senti-
mentos? – fiz esta pergunta e toquei no ponto fulcral da questão, 
pois entre eles era mais fácil “ouvir” o choro de um bebé do que 
exprimirem emoções e sentimentos.

Estimo que noventa por cento da nossa comunicação é não 
prioritária, são expressões e impressões que perderiam sentido se 
ficassem só para nós e por isso transmitimos aos outros, receben-
do feedback do outro lado. Ora, na família da Maria resolviam a 
questão da comunicação de sobrevivência, mas as questões mais 
profundas ou mesmo mais banais não eram comunicadas. Havia 
como que um portão de grades de ferro, que permitia que bens de 
primeira necessidade fossem passados de um lado para o outro, 
mas impedia que duas pessoas se abraçassem, nesse que será o 
mais profundo gesto de comunicação.

— Não – acabou por responder a Maria. E prosseguiu:
— Eu tenho muitas inquietações, luto por descobrir o que é 

o bem e o que é mal. Tenho as minhas próprias respostas, só que 
não tenho ninguém com quem as confrontar. A minha opinião 
vale tão pouco e não tenho como saber o que pensam os outros…

— A tua opinião é importante. Mas é bom que possas con-
frontá-la com a de outras pessoas, de facto.
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— Mas com quem? Os meus pais não entendem estas coisas, 
só se preocupam com a sobrevivência. As minhas irmãs têm ou-
tra vida e a minha irmã pequena e o meu sobrinho não entendem 
ainda as minhas angústias. Na escola, tenho de ser forte e tentar 
marcar o meu lugar. Não deixo que ninguém se aproxime de mim.

— Já pensaste em escrever?
— Sim, escrevo muito. Tenho muitos poemas. Na próxima se-

mana vou trazer alguns para o doutor ler.
Terminámos ali a sessão e na semana seguinte fui confrontado 

com uma sensação de asfixia quando a vi entrar com um enorme 
volume debaixo do braço, anunciando que eram os seus escritos. 
Como era possível que uma rapariga de 15 anos pudesse já ter 
escrito tanta coisa? Prometi-lhe que levaria os documentos para 
casa e os leria com cuidado.

Embora ela extravasasse muitas das suas inquietações para o 
papel, a questão da comunicação com outras pessoas continuava 
a ser um desafio e desbravámos muitos dos obstáculos que a im-
pediam de confiar nos outros. Entendi com uma história simples 
que ela não poderia confiar em ninguém enquanto continuasse 
a ver-se a si mesma como um objeto que os predadores sexuais 
estavam prontos a usurpar. A sua identidade estava fortemente 
afetada pela história de abusos a que fora e continuava a ser sujei-
ta. Nesse dia contou-me:

— Anteontem, quando estava a regressar a casa à noite, depois 
do Instituto de Francês, apanhei o elétrico errado e quando dei 
por mim estava perdida. Saí no Palácio de Cristal e não fazia a 
mínima ideia de como haveria de voltar para casa. Não é que um 
vizinho meu passou de carro e me reconheceu? Então parou mais 
à frente e fez-me sinal para eu entrar no carro. Ia para casa e leva-
va-me. Foi uma sorte enorme. Só que…

Parou de falar e começou a folhear nervosamente o caderno 
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que estava à sua frente. Continuei a fitá-la, esperando que reto-
masse o ponto em suspenso.

— A culpa é minha, eu já devia saber que tinha de cobrir as 
pernas quando entro num carro…

Voltou a parar e eu continuei estático. Ela não retomou e então 
questionei:

— O que aconteceu dentro do carro?
— Nada, na verdade não aconteceu nada.
— Porque estás perturbada então? – insisti.
Ela então fitou-me e confessou, em tom de culpa, como se eu 

fosse o padre e ela a pecadora.
— Ele passou-me a mão nas pernas. Eu fiquei tão nervosa que 

pedi para ele parar com aquilo, caso contrário atirava-me para a 
rua com o carro em andamento. Não sei porque é que passo sem-
pre a mensagem aos homens de que quero alguma coisa com eles. 
Sou uma parva e uma estúpida, que não sabe vestir-se e compor-
tar-se decentemente.

— Vamos lá por partes. Tudo o que tu fizeste foi entrar no car-
ro e aceitar uma boleia porque estavas perdida, certo?

— Sim.
— Não fizeste ou disseste nada que indicasse interesse sexual 

ou amoroso?
— Foi a forma como me sentei. A saia subiu… – lamentou-se 

ela.
— Não, Maria. Tu limitaste-te a sentar-te. Se a saia subiu ou 

desceu não foi intencional, certo?
— Sim.
— Então, quem agiu mal foi ele, que tentou aproveitar-se de ti 

sem sequer pedir consentimento ou perguntar se estavas de acor-
do. O problema está nele, não está em ti.

— Isto acontece-me tantas vezes que o problema tem de ser 
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meu. Sou uma parva e uma porca, não sei esconder o corpo.
— Maria, o corpo é teu e o problema não está em ti. Quem se 

aproveita de ti está a cometer um crime, sabias?
Ela ficou aflita.
— Não te preocupes, estas coisas não sairão daqui. Podes con-

fiar em mim.
Nos momentos em que me sentia mais perdido e parecia que 

ia perder a batalha contra os medos da Maria, firmava em mim o 
compromisso de lhe mostrar que havia homens diferentes. Ho-
mens que sabiam respeitar as mulheres, domando os impulsos 
sexuais. Homens que não se sentiam superiores a ninguém. Ho-
mens que sabiam chorar e compadecer-se. Homens que usavam a 
sua fragilidade para se aproximarem dos outros e que não conde-
navam, julgavam ou se punham numa posição de autoridade para 
espantarem os seus medos e inseguranças.



CAPÍTULO  7

A Maria abandonou a psicoterapia antes de ter alta. Apareceu 
um dia no consultório com um quadro pintado por ela, onde re-
plicou a pomba da paz de Picasso. Ofereceu-mo com um sorriso 
radiante e anunciou que iria viver para o Brasil. Tinha já perdido 
os caracóis e o tom do cabelo escurecera um pouco. Não era ruivo 
como o da Margarida, tinha um tom indefinido entre o castanho 
e o laranja. No seu rosto, uma chuva de sardas dava-lhe um ar re-
belde e havia um sinal de perigo naqueles olhos castanhos quase 
pretos. A inocência suave do sorriso sempre rasgado contrasta-
va com os monstros mergulhados no poço fundo do seu olhar. 
Como é que ela, uma criança quase, ia assim embora? Com quem 
iria viver? Como se iria defender? Do que viveria?

Nessa manhã, a Margarida acordara indisposta, com uma dor 
no ventre, que me deixou apreensivo, embora tivesse tentado 
tranquiliza-la. Aconselhara-a a ficar de repouso e fora trabalhar, 
mas não estava descansado.

Quiçá o anúncio da ida – ou fuga – da Maria para o Brasil 
tenha correspondido ao momento exato em que uma hemorra-
gia se esgueirou do útero da Margarida. Sei que no meu espírito 
a hecatombe desta e a evasão daquela ficaram ligadas com o nó 
cego da tragédia.

A Maria falou muito e eu acreditei em pouquíssimo. Depois 
de escovar as ilusões das suas palavras, o que sobrou foi uma mão 



RASGAR SILÊNCIOS

51

cheia de nada. Senti-me frustrado. Tanta esperança no trabalho que 
ao longo de três anos desenvolvi com ela e me permitiu escrever 
uma tese brilhante, muito aplaudida no meio académico, e depois 
ela usou a sua liberdade para escolher correr atrás de quimeras.

— Não tenho maturidade para ensinar estes miúdos, não te-
nho capacidade para fazer com que os meus pais lhe deem uma 
educação diferente da que me deram a mim… -começou num 
tom desistente, referindo-se à irmã mais nova e ao sobrinho. E 
depois continuou:

— Como é que eu vou fazer para salvar esta gente de um pro-
blema maior?

Ela tinha noção que as crianças precisavam de uma educação 
diferente para estarem mais preparadas para a vida, não queria 
que passassem pelo mesmo que ela nem que a história trágica da 
sua vida se repetisse. Todavia, não tinha forças nem capacidade 
para levar a cabo essa empresa e isso causava-lhe um sentimento 
de impotência com o qual não sabia lidar.

— Eu sei o que não quero, mas não sei o que quero – desaba-
fou, por fim.

Dois anos antes, conhecera a igreja Mormon e aderira a essa 
comunidade, não por acreditar nos seus princípios ou professar 
uma fé comum, mas por ter encontrado no seu seio a segurança 
e a estabilidade que precisava, além de que ali podia discutir com 
outros membros sobre os conceitos de bem e mal e fixar-se em 
valores comuns.

Era católica por imposição natural familiar, professou o per-
curso religioso como era da praxe na altura. O único evento social 
que frequentava em criança era a missa das dez horas da manhã 
ao domingo na igreja de Lordelo do Ouro. Era a sua única opor-
tunidade de se afirmar enquanto membro de um coletivo maior 
do que ela. Ali, havia alguma coisa que a unia aos seus vizinhos, 
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deixava de ser a coitadinha, a filha dos surdos, e comungava de 
um mesmo espírito ou crença. Porém, a sua mente era demasiado 
aberta para se prender a uma única crença e quando conheceu os 
Mormons rapidamente aderiu à sua fé.

Por outro lado, a igreja proporcionou-lhe a disciplina que que-
ria transmitir às “suas crianças”. Se as deixasse em casa, teriam 
liberdade para fazerem o que quisessem no bairro, enquanto na 
igreja –aos sábados, domingos e noutros dias de convívio – esta-
vam cinturados, tinham rotinas e uma educação consciente. Ela 
acreditava que isso era bom para a irmã e para o sobrinho. De-
senvolveu o seu lado espiritual e alargou horizontes, conhecendo 
novas pessoas e contactando com diferentes formas de pensar e 
estar na vida. 

Como em tudo o que fazia, envolveu-se sem reservas, fez amiza-
des e chegou a viajar com membros da sua comunidade até à Suíça.

— Porque decidiste ir para o Brasil? – perguntei.
— O Paulo, aquele amigo dos Mormons, foi para o Brasil e 

convidou-me a ir ter com ele e ver se me adaptava. Achei que isso 
era bom, vou ter sustento. Lá em casa, o nosso problema é sempre 
o dinheiro porque quando não há pão todos ralham e ninguém 
tem razão. Vou ganhar dinheiro e com isso ajudarei a minha fa-
mília e terei autoridade para impor os meus padrões de educação 
às crianças.

Tinha tantas perguntas para lhe fazer. Como lidaria ela com 
possíveis assédios desse amigo? Tinha noção que ficaria numa si-
tuação extremamente vulnerável? Quanto tempo demoraria a ga-
nhar dinheiro para pagar a passagem de avião e juntar o suficiente 
para ajudar a família?

Porém, o telefone tocou e percebi logo a tensão na voz da Car-
la, a nossa administrativa. Disseme que a Margarida estava no 
Hospital de São João, na sequência de uma hemorragia.



Despedi-me à pressa da Maria. Tentei falar por telefone com 
um colega do hospital, mas não consegui aguentar a espera e voei 
pela circunvalação fora.

O relógio dela estava pousado em cima da mesinha de cabe-
ceira da cama que me indicaram, os ponteiros seguindo a sua rota 
demasiado certa, ferozmente fria, ignorando que há segundos 
que são espadas e outros que se perfumam de pólen. Esses foram 
para mim de gelo afiado e cortante. Não falara com ninguém, mas 
sabia -tinha a certeza!-, ela perdera o bebé e estava nesse momen-
to a ser submetida a uma curetagem. O nosso filho! Chamar-se-ia 
Joaquim como o meu pai, se fosse menino. Tinha já 24 semanas, 
era improvável um aborto nessa fase e no entanto…

Peguei no relógio, o interior das braceletes de couro estava 
escurecido pelo seu suor. Cheirei-o e desejei estar perto dela. 
Duas lágrimas desciam quentes pelo meu rosto quando uma en-
fermeira abrandou o passo, reconhecendo-me de um dos meus 
estágios. Percebeu que a situação era delicada e teve a cortesia de 
não me incomodar.

O som compassado do relógio que já viajara muito mais do 
que eu, estivera em Paris, Bruxelas e Londres e acompanhara pele 
com pele a mulher que eu amo anos a fio sustentava o tempo, 
aparentava ordem. Foi então que a trouxeram numa maca. Estava 
ainda sob o efeito da anestesia. Um colega confirmou tudo o que 
eu já sabia. Nada a fazer! Nada a fazer? Nada a fazer…

Senti-me revoltado contra uma qualquer ordem sobrenatural 
na qual nunca acreditei. Nos momentos de desespero é preciso 
que um homem tenha um inimigo para não enlouquecer.

Vivemos um luto silencioso, quase clandestino. À nossa volta, 
as pessoas agiam como se nada tivesse acontecido e, se nós pu-
xávamos o assunto, faziam com que nos calássemos, atirandonos 
um punhado de lugares-comuns como:



AMÉLIA ANIL E DANIELA COSTA

54

— Vocês são novos, em breve vão ter um rancho de filhos e 
esquecer esse.

— Foi melhor assim. Olha se vinha aleijado?
A Margarida ainda tinha dificuldade em aceitar aspetos cul-

turais da sociedade conservadora em que vivíamos. A minha fa-
mília deixara de se dar comigo por eu viver em união de facto 
com uma comunista. O facto de não estar casado era para eles 
tão recriminável como as nossas ideologias políticas e opções de 
vida. Ainda que me tenha provocado sofrimento, ao fim de algum 
tempo percebi que fora melhor para mim essa separação. Eu não 
queria ter nada a ver com a hipocrisia que eles representavam e 
me queriam obrigar a integrar. O casamento da minha irmã mais 
velha era uma fachada que escondia traições, esquemas de enri-
quecimento ilegal e violência doméstica. O meu tio era presidente 
de um prestigiado clube de futebol da cidade e não tinha qualquer 
escrúpulo em usar essa posição para beneficiar os seus negócios. 
Já a minha irmã mais nova era uma Cinderela, manipulada pela 
minha mãe, que mais não fazia do que arranjar-se e perfumar-se 
para atrair um príncipe rico e influente. Acontece que padecia de 
uma doença nessa época pouco conhecida, a bulimia, e mais tar-
de ou mais cedo acabava por afastar os namorados e os noivos, 
caindo num pranto depressivo que a minha mãe julgava colmatar 
comprando-lhe bolos nas melhores pastelarias de Matosinhos.

As nossas amizades eram meia dúzia de camaradas do tempo 
da clandestinidade e da editora, e ainda o Ferraz, meu colega no 
hospital, e a Linda Stuart, escritora de origem judia refugiada em 
Portugal com quem a Margarida trabalhava em traduções. Para 
além deles, convivíamos muito de perto com a mãe da Margarida, 
que acabou por me adotar também como filho.

Eu temia que a Margarida quisesse voltar para França. Sabia 
que ela tinha saudades de dar aulas e dos amigos que deixara.
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Fiquei boquiaberto quando, quatro meses depois de termos 
perdido o Joaquim, ela depositou um envelope em cima da se-
cretária do escritório e me disse que era um manuscrito que pre-
tendia publicar. Abri-o e o título era “O sol do meu país”. No seu 
pulso, o velho relógio marcava duas e quarenta e três. Decidi que 
era tempo e tirei-lhe o relógio. Levei-a para o quarto, amei-a. O 
meu sexto sentido masculino avisou-me que ela conceberia e da-
ria à luz o nosso segundo filho.

Assim foi. A segunda gravidez foi vivida com muito medo, le-
vada em braços para que não se desconjuntasse. A Margarida qua-
se não saía de casa sozinha e viveu por correspondência a aventura 
de tentar publicar a sua primeira obra. Eu lera-a e considerara o 
manuscrito muito bom, todavia tinha de me colocar em causa por 
me faltar neutralidade e competência de análise literária.

Um dia, no meio de cartas de editoras a rejeitarem a publica-
ção do livro dela, chegou um sobrescrito do Brasil. Era da Maria, 
claro está. Rezava assim:

“São José dos Campos, 8 de novembro de 1978,

Caro Doutor Paulino,
Espero se encontre bem.

Estive seis meses entre o Rio de Janeiro e São Paulo e neste mo-
mento vivo em São José dos Campos. Tenho ficado com diferentes 
famílias, todas elas ligadas à igreja. Inicialmente, fiquei instalada 
em casa do meu amigo Paulo. Tratou-me sempre bem e nunca me 
faltou ao respeito, mas apercebi-me que ele tinha sentimentos por 
mim que eu não podia corresponder. Para não alimentar qualquer 
mal-entendido, preferi sair de casa.

Em todo o lado tenho sido extremamente bem tratada. Não te-
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nho trabalho ainda, mas nunca estou parada. Ajudo em tudo o que 
é preciso e as pessoas agradecem e retribuem dando-me alimenta-
ção, teto, tudo o que eu preciso. Eu vivo com muito pouco. Esta expe-
riência fez-me ver o quão disfuncional a minha família é. Aqui vejo 
como as pessoas manifestam afetos, dialogam, respeitam, escutam…

Confesso que não gosto de alguns aspetos da cultura brasileira, 
as pessoas são demasiado próximas e informais e eu não suporto 
que ninguém me toque.

Continuo muito preocupada com a minha irmã e o meu sobri-
nho. Se calhar pensam que eu os abandonei e essa ideia tortura-me 
e faz-me pensar em voltar para Portugal, o que seria uma derrota 
porque iria mais pobre do que vim.

Desculpe intrometer-me na sua vida. Não leve a mal a minha 
pergunta, mas fiquei preocupada na última consulta. Está tudo 
bem com o seu filho? Já nasceu? É menino ou menina?

Com estima e amizade,
Maria Zambujal”

Fiquei feliz com a consideração dela pela relação que estabe-
lecemos e tocado pelo interesse demonstrado sobre o meu filho. 
Respondi-lhe contando o que acontecera.

No dia em que ultrapassámos as 24 semanas, eu e a Marga-
rida fizemos uma pequena festa, que incluiu jantar fora, num 
restaurante ribeirinho, bem perto do bairro da Maria. Era uma 
noite suave de março e nós dissemos que dessa vez teríamos uma 
menina, ficámos horas a discutir o nome, sem chegarmos a en-
tendimento. Já estávamos a sair, quando nos deparámos com o 
meu tio embriagado. Não foi um encontro feliz. Estava rodeado 
de mulheres, algumas delas prostitutas, e de rapazes novos, pro-
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vavelmente atletas do clube que dirigia. Fez um grande escândalo 
quando nos viu e só não correu pior porque tudo o que dizia caía 
no vazio, pois ele era completamente desprezado pelo seu grupo. 
Podia ter ficado vexado, porém senti uma enorme compaixão por 
aquele homem que se dizia tão forte e viril e no entanto não era 
capaz de tomar uma decisão consciente, deixando-se levar por 
vícios e fraquezas.

Uma das prostitutas que integrava o grupo era a Ana, irmã da 
Maria. Pensei no filho, na aventura da Maria para o tentar prote-
ger e entendi o quanto era difícil a sua vida. Estar constantemente 
a escolher o bem, num meio que a puxava para o caminho das 
soluções aparentemente mais fáceis, exigia um desgaste de ener-
gia constante. Ainda que com percalços, era espantoso como ela 
se fora conseguindo manter afastada dos tentáculos de um polvo 
poderoso. Durante a viagem de regresso a casa, falei da Maria à 
Margarida o tempo todo.

A Margarida passou a trabalhar a partir de casa e a Linda visi-
tava-a com muita frequência. Passavam tardes inteiras a discutir 
assuntos relacionados com livros e traduções e depois ela ficava 
para jantar. Eu costumava chegar tarde do hospital. Não conse-
guia despachar os pacientes, era mais forte do que eu. Tenho difi-
culdade em respeitar horários quando tenho à frente pessoas que 
precisam de mim. Ainda assim, elas nunca se preocupavam com 
a comida, era como se vivessem de palavras. Ou dos sonhos e 
ideias que elas lhes despoletavam. Ouviaas rir quando entrava em 
casa, quase sempre depois das oito, e depois de uma saudação rá-
pida punha-me a inventar omeletes, arroz de atum ou frango es-
tufado com ervilhas – o predileto da Margarida. Às vezes, descia 
ao rés-do-chão e batia na janela de vidro da dona do mini-merca-
do para lhe pedir que me vendesse ovos, cenouras ou fruta para 
a sobremesa. Preocupava-me com a alimentação do bebé porque 
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sabia que a Margarida era etérea e se esquecia de coisas tão mun-
danas como comer.

Acertámos: tivemos uma menina. Maravilhosamente perfeita. 
Vivemos um júbilo quase idílico, só nos faltava decidir o nome 
da nossa filha e não conseguíamos chegar a qualquer acordo. Já 
elas tinham tido alta e estavam em casa, quando eu decidi que era 
hora de ir à conservatória fazer o registo e iria ceder. Seria Celina, 
como a Margarida queria. Fui-lhe dizer, mas ela não concordou. 
Disse-me que queria que fosse Catarina, como eu quisera. Fiquei 
confuso e nervoso com a responsabilidade de ter de ser eu a es-
colher o nome. E então cometi um erro que a minha filha nunca 
me perdoou. Registei-a como Celina Catarina, o que fez com que 
a miúda tivesse dupla identidade. Para nós, foi sempre Catarina e 
fora de casa era Celina. Enfim, uma parvoíce minha que infeliz-
mente não teve oportunidade de redenção.

A Catarina tinha dois meses quando soubemos que o livro da 
Margarida seria publicado. Quero eu dizer, o primeiro livro dela, 
pois durante a gravidez ela escrevera um segundo, desta vez uma 
peça de teatro.

A minha sogra tomou conta da menina a tempo inteiro porque 
a vida da Margarida tornou-se alucinante com o esforço de divul-
gação do livro e os meus horários não melhoraram nada. Além 
do mais, ela fazia-nos o jantar e ainda nos mandava comida para 
casa. Em sentido oposto, a minha mãe afastou-se cada vez mais. 
Fiquei extremamente magoado por ela nunca se ter interessado 
pela neta, tanto mais que tinha o seu nome! Mas aprendi a aceitar.

Por mais cansado que pudesse estar ou por piores que as noi-
tes fossem, não me lembro de ter passado qualquer período da 
minha vida sem um livro por perto. Sei que estava a ler um dos 
Diários de Miguel Torga, não me recordo ao certo qual, mas sei 
que descrevia a viagem que ele fez pela Europa, pouco depois de 
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terminar a guerra civil espanhola e da repulsa dele pelo regime 
franquista, ao contrário dos companheiros de viagem, que to-
mavam uma posição de alinhados com o sistema, por cobardia e 
conveniência, o que o enojava. Recordo-me que essas leituras me 
fizeram sonhar com viagens. Nunca viajara para lá dos Pireneus 
e agora era mais improvável com a criança tão pequena e – talvez 
por ser difícil?- esse apelo surgia em mim com mais força.

Um dia, à hora de almoço, passei numa agência de viagens e 
recolhi prospetos com informações sobre uma viagem à Toscana, 
que incluía visitas a cidades que o Torga visitara e onde me imagi-
nava a ser muito feliz com a minha mulher. Iria falar com a minha 
sogra para me ajudar a convencer a Margarida. A Catarina ficaria 
bem com a avó e a viagem era só de seis dias.

Estava no meu consultório a estudar o mapa da Itália, quando 
ela entrou, sem ter passado pelas administrativas. Vinha tisnada 
pelo sol e o sorriso continuava a ser aberto como um girassol ex-
posto à luz. Ofereceu-me um livro sobre astrologia e falou pelos 
cotovelos.

— Vou estudar à noite. Falei com as minhas irmãs, elas é que 
me pagaram a passagem de volta. A Ana vive em Aveiro e a An-
tónia no Porto, ela diz que quer deixar essa vida, mas não sei… 
Dão-se com gente influente e não têm coragem de os deixar.

Marcámos novo ciclo de psicoterapia. Passámos a encontrar 
nos uma vez por mês.

Depois de uma longa batalha, consegui convencer a Marga-
rida. Ela ficou muito deprimida por ter desmamado a Catarina. 
Entretanto, a nossa viagem foi magnífica, a lua-de-mel que ainda 
não tínhamos tido, o hino de louvor pelo amor que partilháva-
mos e os dois frutos que gerara. Nunca esquecemos o Joaquim 
nem deixámos de falar sobre ele.

Alugámos um carro e subimos colinas verdejantes, repletas 
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de vinhedos e oliveiras; serpentámos estradas ladeadas por ci-
prestes; dormimos em villas com séculos de história; visitámos 
pequenas cidades com marcas culturais e patrimoniais romanas 
e etruscas. Entre museus, palácios, igrejas, monumentos, pontes, 
praças e oficinas de artesanato, os três dias em Florença foram 
demasiado curtos. Contemplámos obras dos mais renomados 
pintores, escultores e arquitetos como Michelangelo, Botticelli, 
Caravaggio, Rembrandt, Leonardo da Vinci, Giotto. Fiquei, po-
rém, com a sensação de que a abundância de beleza me distraía e 
me impossibilitava de a absorver e digerir no meu espírito. Estou 
convencido que a mesma maçã pode ser um verdadeiro banque-
te para quem tem fome e ser completamente desprezada num 
festim. Do mesmo modo, uma obra de arte pode ser maravilhosa 
se estiver sozinha numa parede ou ser mais um quadro se estiver 
numa sala com dezenas de outras obras, sala essa de um palá-
cio com dezenas de outros espaços expositivos. E então se esse 
Palácio estiver numa cidade que é toda ela um museu… A dada 
altura, desisti de absorver informação e alegrei-me por ouvir o 
tic tac do relógio dela sempre por perto. Sintonizei-me com o 
tempo e fomos tão felizes!

Na Igreja de Santa Cruce, depois de termos contemplado os 
frescos de artistas como Giotto, Brunelleschi ou Donatello, cami-
nhávamos por entre as tumbas de Galileu Galilei, Maquiavel, Lo-
renzo Ghiberti e Michelangelo, quando ouvimos um casal a falar 
português e, para mais, com a inconfundível pronúncia do norte. 
E o mais engraçado é que a Margarida reconheceu a senhora. Era 
a Madalena, sua colega do Liceu. Como elas não paravam de con-
versar, acabámos por ir almoçar com o casal, numa pizaria, pois 
então. São ambos professores do ensino secundário, ela da área 
de letras e ele de matemática. Despedimo-nos com a promessa de 
um reencontro no Porto.
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A última tarde foi passada entre o mercado central da cidade e 
a Ponte Vecchio, parando imensas vezes para comprar lembran-
ças, sobretudo presentes para a Catarina, ansiosos por a compen-
sar pela ausência de uma semana.
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CAPÍTULO  8

A Maria retomou as sessões, como combinado. Tinha pouco 
tempo, estudava à noite e trabalhava de dia para se sustentar e 
ajudar a família. Todavia, valorizava a relação terapêutica que es-
tabelecemos e cumpria rigorosamente o calendário e o horário.

Contou-me que a sua irmã Ana estava a tentar mudar de vida, 
abandonando definitivamente a prostituição. Garantiu que conti-
nuava a ser uma mulher linda, mesmo com a idade que avançava 
e com o uso violento e desrespeitoso que fizera do corpo. Para 
ter a sua independência, fora trabalhar para o escritório da tia, 
onde não acabou bem. Com o tempo, acabou por arranjar outro 
emprego digno e encontrar um homem por quem se apaixonou. 
Gostavam um do outro e viveram uma história de amor proibido. 
Este acontecimento foi marcante para a vida da Maria porque o 
Santos, assim se chamava o amante da irmã, estabeleceu com ela 
uma relação positiva.

A Maria, lutadora, estudava à noite para conseguir completar 
o segundo ano complementar. Saía do Liceu D. Manuel II depois 
das dez e meia da noite e a Ana e o Santos iam buscá-la e levá-la 
de carro a casa. Foi um ato de amor desinteressado que ela achava 
que não merecia. Todas as noites se questionava se eles aparece-
riam e quando os via ficava desconcertada, alegre e com um sen-
timento de ter de compensar aquele gesto de boa-vontade.

Ela tinha uma autoestima tão diminuída que era capaz de fazer 
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os maiores sacrifícios pelos outros e no entanto tinha dificuldade 
em sentir-se merecedora de amor, afeto e amizade.

E assim acabou por ser cúmplice desta união imoral aos olhos da 
sociedade… É que o Santos era casado e tinha com a Ana uma rela-
ção extraconjugal. Embora ele e a irmã dela se amassem, não deixa-
vam de ser amantes. Quando algum tempo depois ele se divorciou 
no papel, a Maria rejubilou de alegria e contou-me a novidade com 
muito entusiasmo. Pela primeira vez, podia estar ao lado da irmã de 
cabeça levantada sem vergonha dos comportamentos dela.

O Santos e a Ana passaram a viver juntos, enfrentando dificul-
dades de vária ordem.

O ponto que aqui interessa é que a Maria ganhou a confiança 
do cunhado e a determinado momento ele convidou-a para tra-
balhar na sua empresa de construção civil. Relutante, ela aceitou 
e aprendeu imenso sobre obras públicas, criou valor e potenciou 
as suas competências na área comercial. Demonstrou que era in-
teligente, aprendia rápido e era perspicaz, o que ajudou a que res-
tabelecesse a sua autoestima. Por outro lado, trabalhar num lugar 
onde tudo era respeitável, lidando com um chefe que lhe dava 
confiança e a valorizava enquanto pessoa, mulher e profissional, 
fortaleceu positivamente as suas estruturas mentais.

O Santos era viciado no jogo de casino e a Maria ficava mui-
to preocupada. Vivia com demasiada proximidade os problemas 
dos outros e sofria por antecipação. Tinha medo de tudo, visto 
que se movimentava num terreno movediço e receava a qualquer 
movimento perder a segurança que a tanto custo conquistara. 
Não podia perder a única pessoa séria que encontrara e desejava 
que a Ana se mantivesse naquele caminho de dignidade.

Durante muito tempo, a Maria exerceu uma função próxima 
de secretária executiva do Santos, tratando de assuntos não só de 
ordem administrativa, mas também comercial. Uma vez, teria 
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ela 19 anos, ele passou-lhe uma grande responsabilidade para as 
mãos. Informou-a:

— Maria, hoje vão abrir as propostas a concurso na Câmara 
Municipal do Porto. Tu é que vais lá explicar porque é que deve-
mos ser nós a ganhar este concurso. Precisamos de ganhar esta 
obra, mas não posso estar presente porque tenho outro concurso 
à mesma hora. Não te esqueças que podemos não ter a proposta 
mais barata, mas temos valor e tens de os convencer disso.

Quando ela me contou esta situação, estava tão nervosa e in-
segura que eu julguei que ia ser um desastre. Nunca tinha feito 
nada semelhante e sentia um medo terrível de deixar ficar mal 
o Santos. Não era perder a obra que a preocupava, mas sim um 
amigo… Mais do que isso, ela convencera-se que só seria digna 
da confiança dele se vencesse aquele desafio e, como acreditava 
que seria incapaz de o fazer, considerava-se uma traidora.

Contou-me no mês seguinte o que acontecera. Foi à reunião 
na Câmara Municipal e deparou-se com uma sala austera, onde se 
encontravam muitos engenheiros, vestidos de fato e gravata, e em 
lugar de destaque, num pedestal, um júri, que ia abrindo as pro-
postas e as lia alto, claro e bom som. A proposta do Santos tinha fi-
cado classificada como a segunda mais baixa em termos de preço.

— Agora, senhores empreiteiros, têm a prorrogativa de 
defender as vossas propostas para seguidamente o júri decidir a 
atribuição da obra.

A Maria era uma gaiata no meio de muitos empreiteiros, ho-
mens e com muita experiência na matéria. Olhavam-na com 
desconsideração, pensando que seria filha de algum empreiteiro 
que ali fora parar de paraquedas e que não conseguiria conven-
cer ninguém do seu valor.

Chegou a vez de defender o orçamento do empreiteiro San-
tos… Ela tremia e estava pálida, quase a desfalecer e a abandonar 
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a sala. Porém, uma coragem alimentada pela lembrança da con-
fiança que o Santos depositara nela fê-la levantar-se e começar a 
falar. Disse que representava o Santos que tinha outro concurso 
para a mesma hora, razão pela qual ali não estava. Apresentou os 
motivos pelos quais a obra deveria ser adjudicada à sua empresa, 
apesar de ser a segunda proposta, e defendeu-os um a um. Toda 
a gente fez uma “vénia” à garota pela eloquência, paixão e clareza, 
sem pieguices, na defesa do orçamento e apresentação dos argu-
mentos que o justificavam.

Quando se sentou, o coração batia apressadamente e ela pen-
sou que ia morrer de ataque cardíaco. Teve que esperar um com-
passo de cerca de quarenta e cinco minutos a uma hora pelos 
resultados. Foi o tempo do júri se retirar e voltar para anunciar 
o veredicto final.

Quando os viu entrar na sala, a Maria estava completamen-
te dominada pelo medo, convencida que perderia para sempre a 
única amizade fraternal que tinha, que ela apelidava de sincera e 
genuína. Achava que fora “burra” na defesa da obra.

Começou o júri a fazer o discurso, com palavras que sempre 
usava nessas circunstâncias, até que chegou o momento de anun-
ciar quem era o vencedor do concurso. A empresa do Santos ga-
nhou e ela ficou fora de si.

Olhou incrédula para toda a gente, haveria outro nome igual 
na sala? O Presidente do Júri dirigiu-se-lhe:

— Menina Maria, diga ao senhor Santos que tem uma empre-
gada muito eficiente…

Cumprimentou-o e saiu a correr. Quase voou, loucamente, até 
chegar a uma cabine telefónica e gritar “ganhámos, ganhámos!”

Mais tarde, o Engenheiro teceu-lhe imensos elogios e ela ficou 
mais ciente do seu valor.
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CAPÍTULO  9

O livro com a peça de teatro que a Margarida escreveu não foi 
publicado. O país atravessava uma crise terrível e tivera de recor-
rer ao Fundo Monetário Internacional para não se afundar. Nesse 
cenário económico, muitas editoras não se aguentaram e as que 
resistiram só faziam investimentos seguros, publicando autores 
consagrados ou com boa aceitação comercial.

— Teatro não vende livros – dissera-lhe um editor.
— Evidentemente – respondi-lhe eu quando ela me contou a 

conversa – o que tu tens de fazer é aproximar-te dos encenadores 
e programadores culturais. Teatro é para ser representado, não 
tanto para ser lido.

Ela ficou a pensar nas minhas palavras. Tinha um problema: 
estivera muito tempo fora do país e não tinha assim tantos con-
tactos no mundo artístico. Eu, pela minha natureza fechada, não 
a podia ajudar grandemente. Todavia, fizemos os possíveis. Ela 
continuava a trabalhar com a Linda nas traduções, eu tinha um 
salário razoável e as nossas despesas eram controladas – a maior 
fatia era gasta com a ama e a empregada doméstica. Onde eu que-
ro chegar é que não havia pressa em que as obras dela fossem co-
nhecidas pelo público. Tínhamos todo o tempo do mundo. Está-
vamos juntos, verdadeiramente juntos, unidos na raiz das nossas 
almas, e isso dava-nos uma amplitude que nos catapultava para lá 
do tempo e do espaço. Como nos amávamos!
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A peça intitulada Sob a Ponte de Austerlitz baseava-se em ex-
periências autobiográficas da Margarida e era subtilmente bela. 
Personagens de traços simples, quase todas pobres e desprovidas 
de ambições materiais, carregavam em si sentimentos de gratidão 
para com Paris e cada uma ia colando um caco num jarro despe-
daçado, deixando ver no final uma história inteira que rodava à 
volta da Ponte de Austerlitz. Só 10 anos mais tarde, conheceu a 
luz da cena. Até lá, tanta coisa aconteceu!

A Catarina foi crescendo e revelando uma natureza dócil, po-
rém obstinada. Por vezes, enquanto lhe afagava os seus cachos 
de caracóis, lembrava-me do desamparo da Maria que da mesma 
idade já era os ouvidos da mãe numa cidade labiríntica e asfixian-
te. A nossa filha adorava pintar e desenhar e poucas coisas a fas-
cinavam mais do que ouvir as histórias que invariavelmente lhe 
contávamos antes de adormecer. Isso e as músicas do Zeca Afon-
so que eu entoava para ela, quando estava doente ou acordava a 
chorar durante a noite.

Por vezes, eu e a Margarida sonhávamos com um terceiro fi-
lho. Todavia, o momento certo parecia nunca chegar. O trabalho 
absorvia-nos sempre muito. A mãe dela adoecera – daí termos 
contratado uma ama – e na medida do possível íamos prestan-
do alguns cuidados e estando presentes. E depois havia o motivo 
principal para termos adiado o projeto de vida a quatro: o mons-
tro que a qualquer momento podia rebentar à nossa porta e voltar 
a levar-nos um filho desejado. O tempo foi passando e estávamos 
bem assim.

A Maria já só ia às consultas de dois em dois meses. Conti-
nuavam a ser momentos importantes para a sua reorganização 
interior. Em média, eu falaria eventualmente dez minutos e ela os 
restantes cinquenta da hora que durava a sessão de psicoterapia.

A procura de formas de expressar a sua intensa atividade inte-
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rior era uma prioridade na sua vida. Poucas eram as suas relações 
com vínculos fortes e, com toda a humildade, reconheço que eu 
era uma delas. Continuava a escrever, sobretudo poemas e cartas, 
visto que se correspondia com amigos e conhecidos do Brasil. Al-
gumas dessas pessoas eram estruturais para o seu equilíbrio afeti-
vo e desenvolvimento espiritual.

Entretanto, explorava também a arte. Começara por ser um 
meio de sustento. Já antes de ir para o Brasil, com o intuito de 
financiar os estudos e ajudar os irmãos mais novos, ela pintava 
objetos decorativos, postais e pequenos quadros, que depois ven-
dia. Pintava telas, coloria esculturas, ora imitando a madeira ora 
o bronze ou até o estanho. Dava cor a palhaços e ria-se enquanto 
os via iluminarem-se de diferentes tons. Não ganhava muito, mas 
para ela era significativo.

Costumava adquirir material numa loja da especialidade na Rua 
do Almada e não me custa muito imaginá-la a tagarelar com a em-
pregada, falando dos seus projetos artísticos e não só. O certo é que 
a comerciante reconheceu nela talento e lhe falou repetidas vezes 
do artista António Bastos, um pintor conceituado que dava aulas de 
pintura a óleo no seu atelier, no número 314 da mesma rua.

Era um espaço muito pequeno, mas com uma particularidade 
invulgar: tinha uma janela para a rua, permitindo aos transeun-
tes observar o trabalho que era desenvolvido no interior. Assim, 
a Maria começou a espreitar e a familiarizar-se com o local. Via 
umas escadas de madeira quase podre que rangiam à passagem 
do pintor, um homem que parecia ser já velho aos olhos da ado-
lescente de voz meiga e rosto sofrido. Da mesma forma, a porta da 
rua era de uma madeira muito degradada e estava fechada. Quan-
do alguém tocava à campainha, o mestre abria a porta e via-se no 
interior uma sala dupla, de um lado havia uma mesa quadrada, 
cuja cor original já se tinha afundado nas cores dos óleos, pasteis, 
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tintas e diluentes… Do outro lado, viam-se obras de arte espalha-
das, umas inebriantes, outras inacabadas, outras mutiladas.

Um dia, ele desafiou-a:
— Olá rapariga, entra, não tenhas medo… Já te vi várias vezes 

a espreitar à janela, por que não vens conhecer o interior do meu 
atelier?

Ela ficou perturbada por se aperceber que afinal não era invi-
sível. Porém, aquela voz dava-lhe confiança e a figura fisicamente 
simples e humilde, sempre com a sua boina preta de artista a som-
brear um sorriso, transmitia uma espécie de paz. Sentiu o cheiro 
familiar da boa pobreza e alta nobreza do ser e entrou.

Depois de uns minutos no interior da loja, achou que a esmo-
la era grande demais e teve medo de ter caído numa cilada. À 
primeira oportunidade, fugiu, com medo da aproximação a um 
desconhecido do sexo masculino.

Só bem mais tarde, já depois de ter regressado do Brasil, quan-
do estava a trabalhar com o Santos, voltou a visitar o espaço ar-
tístico de António Bastos. Nessa altura, já tinha outras fontes de 
rendimento para além da venda de artigos que pintava e, tendo 
completado o ensino secundário, a sua rotina era mais previsível.

Iniciou aulas regulares com o mestre às sextas-feiras à noite e 
sentiu-se confortável naquele espaço onde tudo poderia nascer. O 
cheiro a tinta aliciava-a e dava-lhe a sensação de ter em si o poder 
de criar mundos novos. Depois, a simplicidade do artista, a sua 
voz doce e compassada, as suas palavras de bem transmitiram-lhe 
a ideia de que aquela podia também ser a sua casa.

Inicialmente, ia com muita apreensão, com demasiado medo 
de ser assediada pelo pintor ou por algum colega. Porém, o prazer 
que a criação artística lhe proporcionava fê-la ir libertando amar-
ras e entregar-se sem medo. Gostava muito de usar a espátula, 
com a qual pegava numa grande quantidade de tinta e fazia tex-
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turas. Se lhe desse para aí, usava os dedos. Inventava, extrapola-
va os limites castradores das regras sociais que a deixavam alerta 
durante a semana inteira. Aqueles serões eram de libertação, de 
descoberta de si mesma, de invenção de novos cânones.

Ao contrário do que pudesse ter esperado inicialmente e do que 
algumas pessoas a preveniram, não encontrou no atelier um antro 
de maus costumes, onde artistas cabeludos e de mau aspeto, entre-
gues a todo o tipo de vícios, levavam a cabo os seus comportamen-
tos depravados. Conquistando ali o seu espaço, ela surpreendeu-se 
também por ser respeitada enquanto mulher, mesmo sendo a úni-
ca miúda do grupo da noite. Levava ora rabanadas ora um bolo e 
o intervalo a meio das três horas de pintura era sempre animado. 
Conversavam sobre todo o tipo de assuntos e não havia tabus, o 
que foi para ela uma grande libertação moral também.

Sentia-se feliz e contava-me, com um tom de voz comedido e 
ainda assim extremamente entusiasta, que, depois de mim e do 
Santos, o mestre era um dos poucos homens a quem dava con-
fiança sem se aproveitar dela.

Eu via grandes progressos e cheguei a perspetivar a alta. Po-
rém, quando abordei o assunto, senti que ela afrouxou de tal ma-
neira que recuei. A verdade é que eu próprio me sentia ligado 
afetivamente à rapariga e teria pena se perdêssemos o contacto. 
Espacei o intervalo entre as consultas para seis meses. Passaría-
mos a ver-nos apenas duas vezes por ano.

Aos 22 anos, ela continuava a ser “aprendiza” do mestre Antó-
nio Bastos. Pintava muito, algumas eram réplicas de obras famo-
sas (como a Pomba de Picasso que me oferecera anos antes), po-
rém a maior parte eram originais, cada um refletindo o turbilhão 
de sentimentos que explodiam no seu interior. Muitos eram do-
lorosos, feriam o olhar, tão íntimos que quem os observava sentia 
que entrara num leito alheio.
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Um dia, convidei-a a dinamizar um clube de pintura no Hos-
pital e ela aceitou o desafio. É uma daquelas pessoas que nunca 
tem falta de tempo, apesar de ter uma atividade bem mais intensa 
do que a maioria. O caso é que passou a ir aos sábados à tarde 
pintar com alguns dos nossos utentes internados. Algum tempo 
depois, organizou com a ajuda do seu mestre uma exposição com 
os melhores trabalhos do clube. Eu e a Margarida trabalhámos 
sobretudo na comunicação e divulgação do evento, com o objeti-
vo de desmistificar e lutar contra o estigma associado às doenças 
mentais. A Margarida escreveu legendas eloquentes e poéticas 
para cada um dos quadros e um texto de abertura da exposição. 
Conseguimos mobilizar agentes públicos e privados do mundo 
das artes para a inauguração, porém não fomos bem-sucedidos 
na missiva de levar a exposição para outros espaços da cidade, 
como galerias, museus, bibliotecas ou outros locais públicos. Le-
var a doença mental – e neste caso a visão e os sentimentos das 
pessoas que sofrem de doenças mentais – para fora do hospital 
teria sido um passo imprescindível para combater o estigma as-
sociado. Tivemos de aceitar que de facto a sociedade não estava 
preparada para encarar e debater o tema.

Notava no discurso da Maria uma certa ansiedade relativa-
mente ao casamento. Tal como eu na idade dela, sentia-se inse-
gura por não ter namorado. Depois do Iur, que a levou à tentativa 
de suicídio, não tivera qualquer outro caso. Mantinha-se virgem, 
como era apanágio das raparigas decentes, segundo a educação 
que recebera. Tinha, contudo, alguma pressa em arranjar namo-
rado e casar para reverter essa situação.

Ah, se eu lhe pudesse explicar o quão maravilhoso é receber 
os frutos do amor amadurecido. E saboreá-los no momento mais 
inesperado!

Quando voltei a ouvi-la em consulta, já perto dos seus 23 anos, 
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debatia-se com um problema moral que envolvia religião. Nesse 
ano, o Papa João Paulo II visitara o nosso país e ela lembrara-se de 
pintar objetos alusivos ao evento, prevendo com isso ganhar mais 
algum dinheiro. Nesse empreendimento, envolveu a irmã Antó-
nia. Decidiram comprar 500 porta-retratos pequenos de madeira. 
Um investimento só possível graças a um “crédito” do Santos de 
cinco contos.

Numa empreitada que lhes custou muitas horas de sono, pin-
taram os objetos de madeira com letras douradas e escreveram: 
“Recordação do Papa, 13-5-1982”. Compraram ainda pagelas 
com a foto do Santo Padre e legendaram-nas com um fino pincel 
a dourado. Depois de decorados, envolveram os porta-retratos 
em papel de seda e encheram alguns sacos com o material.

No dia 13 de maio, carregadíssimas com os sacos, viajaram de 
camioneta para Fátima. Quando chegaram ao recinto, escolhe-
ram um local estratégico e instalaram-se. Contavam pagar a dívi-
da contraída e ter um lucro de vinte contos.

Só que a venda foi um fracasso e ela ficou com remorsos por 
ter tentado fazer negócios com assuntos de Deus. Logo, interiori-
zou que o insucesso foi fruto de castigo divino e que não era digna 
do amor de Deus. Fora de si, atirou com os porta-retratos ao rio. 
Note-se que estamos a falar de uma pessoa crente, para quem a 
aceitação, o perdão e o amor da entidade divina são fulcrais para 
a estabilidade psicológica.

Demorei algum tempo a tentar que ela atribuísse a “César o 
que é de César e a Deus o que é de Deus”, eventualmente sem 
sucesso. Ela tinha ainda muita coisa para me contar e os sessenta 
minutos tinham-se esgotado há muito. Não podia deixar os ou-
tros pacientes tanto tempo à espera, então resolvi convidá-la para 
jantar em nossa casa. Telefonei à Margarida, que achou boa ideia. 
Ficou agendado para o sábado seguinte.
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A apreensão inicial da Maria foi vencida pela espontaneidade 
da Catarina. Deram-se muito bem! Já a presença da Margarida a 
deixava inibida, não cheguei a entender porquê.

— Eu estou sempre a dizer ao Mestre Bastos que não quero 
casar nunca na vida, mas tenho um pressentimento que vou casar 
aos 23 anos… – disse ela a respeito já não sei de que assunto.

Considerei que era a oportunidade ideal para lhe contar a nos-
sa história de amor e lhe dizer que as coisas boas surgem quan-
do não se fazem planos. Porém, ela estava dispersa e não me deu 
grande atenção. Talvez se sentisse diminuída por não ter ainda 
uma família como a nossa…

No final, depois de a Maria nos ajudar a lavar a loiça, a Marga-
rida foi deitar a Catarina e eu convidei a Maria para o meu escri-
tório com o intuito de prosseguirmos a psicoterapia. Ela concor-
dou e falou-me das suas inseguranças e debilidades afetivas.

Durante o último ano, sofrera um problema de saúde. Os 
sintomas eram cólicas tão fortes que a obrigavam a pedir ajuda. 
Normalmente, telefonava a um enfermeiro que chegava com uma 
injeção e assim acalmava as dores. Isto acontecia sem que os pais 
se apercebessem, muitas vezes de noite. Habituada a crescer em 
autogestão, a Maria inibia-se de partilhar as dores físicas e psico-
lógicas com a família.

Um dia, conheceu no atelier, através do mestre, a Silinha, uma 
mulher que fazia pintura e escultura, e pertencia a uma classe so-
cial alta. Também tinha ligações ao Largo do Ouro, pois era filha 
do dono da mais sumptuosa quinta da zona. Acabaram por ficar 
amigas e a Maria chegou inclusivamente a frequentar a sua casa, 
cheia de requintes aos quais não estava habituada.

A dada altura, a Maria partilhou com ela as dores, as cólicas 
e as idas e vindas dos enfermeiros noite afora. Preocupada, a Si-
linha deu-lhe o contacto de um bom médico e aconselhou-a a 
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marcar uma primeira consulta com ele no privado e ele depois 
transferiria o processo para o Hospital de Santo António, onde 
também era clínico.

A Maria assim fez e o médico diagnosticou uma pedra na ve-
sícula, que só se resolvia com uma colicestoctomia (extração da 
vesícula). Ela começou a ser preparada para a cirurgia, fazendo 
exames e novas consultas e ficou a saber que a recuperação exigi-
ria um internamento de pelo menos quatro semanas.

Nunca disse à Silinha, mas logo na segunda consulta, a Maria 
percebeu que, mais uma vez, estava a ser vítima de assédio sexual. 
Já que iria facilitar a sua entrada no hospital público para que não 
pagasse a operação, o médico achou que tinha direito a aprovei-
tar-se do corpo dela. A localização da vesícula biliar precisamente 
por baixo dos seios foi favorável a toques e apalpões indevidos. 
Ela inicialmente tentou manter a calma, convencendo-se que 
tudo fazia parte dos procedimentos, mas quando ele lhe apalpou 
descaradamente os mamilos, levantouse da marquesa e disse, tré-
mula mas segura:

— Senhor doutor, chega, não me toca mais, isso não são ma-
neiras de consultar uma doente. Se não quer levar-me para o 
hospital, paciência, mas não permito que continue este tipo de 
contacto! Se fosse uma filha sua que estivesse nesta marquesa, 
gostava que um colega lhe estivesse a fazer o mesmo?

Embora triste pelo acontecimento em si (que reforçava nela o 
medo e a insegurança), sorri interiormente. Ela estava mais pre-
parada para a vida, dera ali o Grito de Ipiranga.

A partir daí nunca mais lhe tocou, encaminhou-a para o hos-
pital e tudo decorreu dentro da conformidade.

Antes de ser internada, contou aos pais que ia passar umas se-
manas a casa de uma amiga. Não queria que ninguém soubesse 
e se preocupasse com ela e julgava que podia ser autossuficiente, 
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dispensando família e amigos. Doeu-lhe muito a solidão das se-
manas no hospital e magoava-a ainda mais pensar que os pais 
tinham acreditado numa história inconsistente e ridícula. Nin-
guém queria saber dela para nada, estava sozinha no mundo, to-
talmente entregue à sua sorte, era a conclusão que tirava e que 
voltava a atirar a sua autoestima para a lama.

Se ao ser humano as suas desgraças não lhe bastarem, tem sem-
pre a possibilidade de as adornar comparando-se com os demais. 
Ora, numa enfermaria partilhada com outras pacientes que ti-
nham visitas diariamente, ver os olhares de pena e comiseração fe-
ria-a tanto como a solidão de não ter com quem falar. O sufoco da 
impossibilidade de comunicação entre os seres humanos, o fatalis-
mo de ser uma ilha isolada das demais e a ilusão de que há pontes 
entre as outras ilhas que reforçam o sentimento de separação…

Uma tarde, recebeu a visita da Silinha, única pessoa que estava 
a par da situação. Ficou preocupada com a Maria e disse-lhe que 
discordava do seu isolamento voluntário. Ignorando os pedidos 
da amiga, informou as irmãs e os pais da Maria que ela se encon-
trava internada no hospital. De modo que quase no último dia 
recebeu a visita dos familiares, com o bónus de um belo raspanete 
por ter escondido o seu sofrimento.

Relatou-me depois o momento da alta clínica:
— Lembro-me que, com uma cicatriz de barriga aberta, a co-

xear, cheguei a casa. Que desilusão ao ver o meu quarto todo de-
sarrumado… Sozinha, a cambalear, lá tive que preparar o quarto, 
sentindo-me abandonada e esquecida. Ao negligenciarem o meu 
quarto e darem-lhe outros usos foi como se me tivessem descarta-
do. Quando ao fim de umas horas consegui deitar-me, estava exaus-
ta… Para meu terror, ouço as patinhas de um rato no lambrim… 
Desço as escadas quase a correr – não sei como não abri os pontos! 
-, telefonei para uma empresa de desratização e tive de esperar que 
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tratassem do assunto para poder descansar. Nunca pensei que fosse 
ter saudades do hospital tão depressa. Estranho como idealizei a 
minha família e a minha casa e a distância lhes apagou os defeitos e 
dourou as virtudes e depois tão facilmente o castelo de cartas caiu 
na água choca em que chafurdávamos… – confessou ela.

Seria novembro. O meu escritório estava frio. Em cima da se-
cretária, os documentos do banco que a minha mãe me mandara. 
Depois de meia dúzia de anos sem me falar, voltou a contactarme 
para pedir socorro. O marido da minha irmã mais velha sucum-
bira a uma cirrose, deixando a enterrada em dívidas. A minha 
mãe quis valer-lhe, porém não tinha meios e pediu-me que fosse 
seu fiador na banca. Tentara antes o meu tio, só que o “negócio” 
não lhe interessava porque só entrava em esquemas onde saísse a 
ganhar e neste caso as hipóteses de perder sobressaíam.

Afastei os papéis quase por pudor. O que podia o meu mundo 
ter a ver a com a realidade daquela rapariga? Que bote de destro-
ços uniria as nossas duas margens? E no entanto havia ainda a 
esperança, a luz que não se apagara dos meus nem dos seus olhos. 
Havia uma confiança mútua, amizade talvez, a boia de salvamen-
to insuflada anos a fio que qualquer objeto cortante poderia de 
um momento para o outro inutilizar.

— E como pensas passar o natal? – não sei porque perguntei 
tal coisa, eu que não ligo nada ao natal.

— Já ando a pintar postais e telas para oferecer… – a Maria, 
no seu jeito expansivo, falava, falava e eu sem querer saber já da 
prenda para a senhora da papelaria e ainda menos das lembranças 
para o pessoal do escritório. Deixei-a falar e esfreguei os olhos de 
cansaço. Pensei na Margarida –teria adormecido com a menina?

Não, estava no sofá a ler um livro e ofereceu-se para levar a 
Maria a casa. Não sei do que falaram nessa viagem, provavelmen-
te de rabanadas e números de pinceis.
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Algumas semanas depois, no meio dos postais de natal, vinha 
uma carta da Maria. Estranhei estar dirigida à Margarida. Lá den-
tro tinha um mapa astral, julgo que com orientações para o ano 
seguinte. Não ligo nada a qualquer tipo de futurismo, de modo 
que não entendi porque é que a minha mulher ficou tão incomo-
dada ao ver qualquer coisa relativa à sua saúde sublinhada. E tam-
bém não lhe perguntei se tinha sido ela a encomendar tal estudo, 
que nada tinha a ver com as suas crenças ou convicções. Quem 
ama conhece num plano subterrâneo e eu conhecia a Margarida 
nas profundezas do seu inconsciente.

Para mim, essa epístola foi a tesoura que me desvinculou cli-
nicamente da Maria. Conhecera-a bem longe do hospital e vi que 
o percurso terapêutico estava encerrado e a partir dali seríamos 
simplesmente amigos. Simplesmente entre muitas aspas, porque 
um amigo é tão importante como a saúde. O ponto que quero 
frisar é que não me senti propriamente realizado, ou melhor não 
foi por considerar que a Maria não precisava de continuar a ter 
sessões de psicoterapia que eu tomei a decisão. Ela evoluíra imen-
so, desenvolvera ferramentas, encontrara escapes e formas de ex-
pressão, aprendera a comunicar de forma mais efetiva e a afirmar 
a sua vontade. No entanto… no entanto, era a mesma criança que 
tentava consertar o mundo silencioso da mãe com os seus gestos, 
continuava a ser guiada pela rebeldia de se afirmar. No fundo, a 
meu ver, ainda não fora capaz de contemplar o enorme vazio que 
a preenchia e conhecer-se a partir dessa carência essencial. Como 
tal, enchia a sua sede de sentido com uma avidez que juntava de-
voção, psicologia, boa-vontade e esoterismo.

Confesso que fiquei irritado com o mapa astral. Ela acreditar 
em semelhantes engodos depois de todo o processo que desen-
volvera comigo era para mim uma espécie de atestado de incom-
petência. E o mapa levou-me ao dossier que ela me entregara no 
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hospital para eu analisar e eu nunca mais pegara. Ali, guardara 
sobretudo correspondência que trocara com “amigos” brasileiros. 
Decidi abri-lo e estudar o seu conteúdo. À medida que comecei a 
ler, dei conta que apenas uma das correspondentes conhecia a Ma-
ria, os outros dois eram uma espécie de amigos por correspondên-
cia. Um deles, um senhor que parecia ter idade para ser avô dela, 
assumia em relação a ela o papel de guru. Julgo que foi essa con-
corrência direta à minha competência que me feriu. A frio, posso 
dizer que sim. Mas com o fervor da indignação tudo me pareceu 
grotesco e desprovido de qualquer sentido. Ele começava por lhe 
dar dois ou três palpites baseado em informações como o nome 
e datas significativas na vida dela. Tal importância dava aos nú-
meros que transferira a sua residência de São Paulo para o sertão, 
adotando uma vida de eremita, no dia 7 do mês 7 de 1977. Vivia 
em completo isolamento, sem luz nem água canalizada ou serviço 
de saneamento, uma vida bucólica em contacto com a natureza, 
cultivando os seus alimentos e recolhendo fruta das árvores. Tinha 
uma especial admiração por aves e pareceu-me ser um entendido 
na matéria.

Se havia passagens que me pareciam extremamente sensatas, 
como esta:

“Li sua carta creio que há quinze dias atrás e quando você falou 
que conhece a VERDADE todas as portas da minha alma se fecha-
ram para você. Tirei da cabeça qualquer hipótese de trocarmos cor-
respondência, pois quem tem a pretensão de conhecer a VERDADE 
nada mais tem a aprender e é como um livro de palavras mortas e 
fechado. Eu nada sei, mas minha vida é um hino à arte de apren-
der (…). Só havia uma força capaz de reabrir uma porta da minha 
alma para você e creio que desta força você a tem em abundância: 
persistência e amor.”
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Depois vinha uma doutrinação que juntava Freud com supers-
tição:

“Como presente meu, você receberá junto desta 3 alfinetinhos, 
os quais você deverá enterrálos numa batatinha de tamanho mé-
dio e ao deitar-se segurá-la-á na mão esquerda e não importa que 
adormeça segurando-a. Desta forma, reforçará o “fio invisível” e 
ela fica instruída para atuar no seu Centro de Energia Telepática e 
quem sabe, não demore muito, podemos conversar telepaticamen-
te! Quando a batatinha se estragar, você poderá substituí-la por ou-
tra, mas não esquecendo de enterrar com todo o carinho a “velha”, 
como se fosse uma pessoa amiga.”

Apercebi-me pelas respostas que dava às cartas da Maria que 
o “estudante de psicologia esotérica”, como se autointitulava, go-
zava de muita confiança da parte dela. Isso frustrou-me e preocu-
pou-me simultaneamente.

“Quando soube que você possui sensibilidade artística, fiquei 
intensamente feliz… isto significa que podemos juntos derrubar 
as barreiras do tempo, do espaço, da idade! Apenas confie e cami-
nhe… cada dia há de ser um novo mar de luz que te envolve; que te 
esclarece; que te mostra o caminho ou a direção a seguir!”

Mais ainda: tive medo que a Maria caísse nas malhas de um 
plano mal-intencionado deste homem que a tratava por “neti-
nha”, pois ele dizia noutra carta:

“É incrível ter-se saudade de uma pessoa que não se conhece pes-
soalmente, pois acredite: estou com saudades de você!

(…)
Tenho muita vontade que você venha para cá, sozinha ou com a 

família –se o seu pai fosse marceneiro ou granjeiro não seria difícil 
arrumarmos uma casa modesta com um bom quintal separado. O 
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dinheiro da passagem por enquanto está difícil, mas não impossí-
vel. Tenho uma propriedade pequena em São Paulo que pode ser 
vendida…”

E na seguinte:
“Estive observando que você ocupa, inegavelmente uma parte 

da minha atenção, do meu carinho, da minha ternura. Suas cartas, 
em absoluto, não me aborrecem; antes trazem-me grande alegria. 
Pode dar vazão total aos seus sentimentos que eles encontram em 
mim um vaso grande e acolhedor. Tivesse eu a metade da idade que 
tenho sairia correndo para buscala em Portugal! Como você mes-
ma diz: “Sentimos saudades um do outro sem nos conhecermos!” 
Ou é uma brincadeira do destino ou está reservada para nós uma 
ligação da mais alta importância cósmica. Neste período de tran-
sição… é como se o Criador colocasse toda a humanidade numa 
estufa para amadurecer a força.”

Além de ir descrevendo a sua vida na fazenda, a maneira como 
tomava banho no lago e apanhava mamões já debicados pelos 
pássaros da árvore, Jubenal- assim se chamava- ocupava um bom 
pedaço das cartas a falar da sua filosofia de vida e dar um “curso 
por correspondência” à Maria.

“A palavra Esotérico, ao contrário de exotérico, quer dizer: in-
terno – oculto – velado; que não aparece nos livros comuns; co-
nhecimento que não está ao alcance das massas nem se ensina nas 
escolas. Creio que para ter acesso ao conhecimento esotérico é ne-
cessário um QI superior a 140 mais o facto de se ter uma mente 
descondicionada – sem preconceitos de qualquer espécie: familia-
res, religiosos, políticos, raciais, etc. Meu conhecimento é super-
ficial, mas creio que atinge os três módulos: exotérico – esotérico 
– divino.”
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“Você sabe que amor incondicional significa desapego, renúncia, 
doação?

Com isto, você quer dizer que estaria disposta a vir para cá sor-
rir comigo, trabalhar comigo, amar-me de perto?

Seu primeiro relatório data de 2 de setembro de 1981… escri-
to às 9 horas e quinze minutos. Ora. 9,15 da manhã ou da noite; 
15 para as três da tarde ou da madrugada é a hora que entro em 
contacto psíquico com meu arcanjo Inspirador que um dia (só pes-
soalmente) lhe direi o nome. Esta coincidência não é comovedora? 
Não tem um significado oculto? Não será que Ele inspire a você e 
a mim! Vou-lhe mandar um pouco da minha areia dourada para 
você aplica-la sob os olhos (como eu a experimento agora) e SEN-
TIR o efeito das suas vibrações. Basta fechar os olhos, passar um 
pouco de vaselina neutra ou algum óleo como a glicerina e com os 
próprios dedos aplicar a areia sobre. (…)”

“Doravante vou chamá-la de KÁTIA DE ANGELUS em substi-
tuição a Maria. Chame-se a si mesma de KATIA e se mais alguns 
amigos íntimos o fizerem melhor: Você verá a beleza e a magnitude 
que a mudança para o nome certo pode produzir. Se você aceitar, 
na próxima carta, explicarei parte da teoria do “som” na formação 
do nosso destino… Assunto que estudo há 26 anos e no qual sou 
considerado um dos melhores. Meus queridos passarinhos estão 
aqui comigo… ontem choveu muito… o dia hoje, como consequên-
cia, está agradabilíssimo.”

Como é que uma rapariga que já passou por tanto na vida, 
mesmo que tenha pouco mais de vinte anos, dá confiança desta 
maneira a um total desconhecido? Isso só sublinha a minha total 
inoperância e o meu falhanço. A Maria ainda não aprendera que 
os homens devem ser tratados com as pinças da desconfiança 
prévia?
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É natural que aquele homem que se expressava com imensa 
confiança e parecia dominar as forças conhecidas e desconheci-
das, vivendo uma vida bucólica e que expelia paz por todos os 
poros, exercesse um certo fascínio num espírito indomável como 
o de Maria. Para mais, a troca de cartas assemelhava-se a meus 
olhos a um jogo quase inconsequente, afinal de contas a distância 
entre uma rapariguinha de um bairro pobre do Porto e um ho-
mem maduro a viver num local isolado no meio da imensidão do 
Brasil parecia intransponível. Dava ideia que só a língua os unia 
e permitia a comunicação, mesmo que esta minha interpretação 
fosse contrariasse as experiências telepáticas do senhor Jubenal.

“Já nos havíamos afastado de casa cerca de 50 km, quando avis-
tei, num lago, um bando de alvíssimas garças. Paramos para con-
templá-las… é como se estivessem no paraíso. Senti toda a doçura 
da vida invadir meu ser. Continuámos a viagem. Não nos afastá-
ramos 1km quando, noutro lago menor, avistei um pequeno bando 
de aves gigantes – semelhantes ao Jaburu (faltava-lhes o papo para 
serem Jaburus). Aproximámos o carro para contemplá-las de per-
to… voaram à nossa aproximação. Embevecidos com o espetáculo 
paradisíaco, não reparámos que estávamos em terreno pantanoso 
– ficámos presos. Depois de umas 4h de tentativa para desatolar o 
carro – acabámos tendo que passar uma noite fria em posição in-
cômoda dentro do veículo. Primeira vez que passei por este tipo de 
experiência! A noite lindíssima! Conversei muito com você – não 
como pai ou avô, mas como um bom amigo (…)”

Nas cartas seguintes, ele falava cada vez com mais certeza da 
ida de Maria para junto dele, por certo baseado nas respostas dela 
às suas cartas. Nalgumas era tão específico que lhe dava todas as 
indicações para que ela conseguisse encontra-lo no isolado lugar 
onde vivia, explicando-lhe o transporte que deveria apanhar de 
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São Paulo até Goiães e onde apanhar nessa cidade um autocarro 
que passava perto do sítio onde vivia.

Outra das pessoas com quem a Maria se correspondia era uma 
jovem sensivelmente da sua idade que passava por desafios se-
melhantes aos dela: procura de emprego, desemprego, desenten-
dimentos familiares, perspetivas de futuro, amores. Tratavam-se 
por “maninha” e dava ideia que se comunicavam ao mesmo nível, 
nenhuma exercia uma influência superior sobre a outra. Falavam 
de pequenos presentes, postais, receitas e letras de músicas que 
trocavam. Era uma correspondência sem segundas intenções, 
quase um passatempo, porém, bem mais realista e baseada em 
sentimentos de amizade verdadeira. Quando digo realista, refi-
ro-me ao facto de estarem conscientes dos constrangimentos da 
distância, por exemplo. Por vezes, Glória enviava convites à Ma-
ria, como o da sua graduação, sabendo de antemão que era um 
pró-forma, pois ela não estaria presente. Não havia cinismo nem 
hipocrisia. Chegavam a fazer partilhas profundas de vida sem 
qualquer compromisso ou promessa de futuro. Sobressaía das 
palavras trocadas entre as duas a confiança em Deus e crenças 
religiosas.

Até hoje não sei se tomei ou não a decisão correta de fechar 
à Maria as portas do consultório. Todavia, estava confuso e des-
crente. O caráter enérgico e volátil da rapariga fugia aos limites 
que eu lhe pudesse querer oferecer. Só depois de lhe comunicar a 
minha decisão, eu vi: ela quis mostrar-me todas as cartas porque 
eu estava acima de qualquer outra autoridade na sua vida. Quase 
como se pudesse ter a liberdade de cometer todos os erros, apoia-
da na certeza de que eu a qualquer a voltaria a orientar para a 
estrada certa. Não podia ser.

Aos 16 anos, sensivelmente pouco tempo depois de ter iniciado 
comigo o processo de psicoterapia, a Maria teve acesso a alguma 
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informação sobre Astrologia, que lhe foi apresentada como uma 
ciência não exata que ajudava o ser Humano a autoconhecer-se e 
autocompreender-se. Desde o início que falava sobre essas apren-
dizagens, do mesmo modo que falava do seu envolvimento com 
os Mormons e com outras correntes religiosas e filosóficas. Tudo 
bem, apesar de não ser crente, nunca menosprezei o desenvolvi-
mento espiritual do ser humano. Depois de uma exaustiva pro-
cura por um astrólogo da sua inteira confiança, encontrou um 
homem jovem chamado Kamal, que dava consultas na Rua da

Constituição, no Porto. Relatava-me em pormenor a forma 
como ele escrevia os mapas astrais com uma caneta de filtro roxa 
ou verde-clara, numa folha A4 tipo costaneira. A Maria ouvia 
atentamente e gatafunhava informação numa folha de papel. No 
final, ele recomendava alguns livros de leitura obrigatória, porém  
Maria não tinha dinheiro para os comprar, pois já eram precisas 
artes de malabarismo financeiro para pagar a consulta.

O mapa astral do momento de nascimento dava informações 
sobre a personalidade, os dons e as caraterísticas que influencia-
vam a sua vida. Depois vinha o mapa do ano, considerado de au-
toconhecimento, que explicava os potenciais de vida daquele ano 
e que a Maria anualmente consultava, para saber o que prevenir, 
o que poderia potenciar, o potencial das suas relações com os ou-
tros, como se manifestaria eventualmente o amor e o trabalho. 
Ela dizia-me que aquela informação visava o autoconhecimento e 
nunca condicionar as escolhas, que era uma informação que usa-
va para prevenir os potenciais negativos, para que pudesse colma-
tar efeitos colaterais mais penosos.

Se eu não acreditava em nada daquilo também não via qual-
quer inconveniente. Encarava essas buscas constantes da Maria 
como encruzilhadas do caminho que ela tinha de percorrer e 
oportunidades de fazer escolhas certeiras.
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Terá sido por um mapa astral ter entrado na esfera da minha 
intimidade, por ter perturbado tanto a Margarida, que eu decidi 
que era um entrave à terapia?
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CAPÍTULO  10
Passadas as festas de natal e fim de ano, a minha sogra fale-

ceu. Foi um acontecimento muito sofrido. A minha mulher sen-
tia que lhe haviam sido cortadas as raízes e que estava por sua 
conta no mundo. A Catarina ressentiu-se igualmente, embora as 
crianças tenham a capacidade de chorar amargamente e instan-
tes depois estarem a cambalear de alegria. E eu fiquei tão triste 
como se tivesse perdido uma mãe. Esse inverno foi extremamen-
te cinzento e tentei, o melhor que pude e soube, levar alguma 
alegria à minha família.

A Margarida passou a submeter-se a consultas e exames mé-
dicos, que me pareceram normais para quem acabara de perder 
um progenitor com cancro. Estava tudo bem com o seu corpo, só 
que ela não ficou descansada. Atribuí a agitação ao luto. E assim 
se passou a primavera, a natureza convidando a usufruir da luz e 
do calor, e lentamente a nossa vida parecia ir entrando nos eixos.

Em maio, a Maria compareceu na consulta programada, que 
foi a última. Havia uma grande novidade na sua vida, que me 
relatou com grande empolgamento, recorrendo a todo o tipo de 
pormenores. Porém, não me convenceu e não fiquei feliz por ela. 
Estou convicto que adivinhei em todo aquele discurso razões 
ocultas que poderiam fazer naufragar o bote onde ela depositava 
as suas reservas de esperança.

Era agora uma mulher casada! Como é que em seis meses a sua 
vida mudara tanto, quis saber. A Silinha, a dois dias da passagem 
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de ano, convidara-a para uma festa no Ateneu Comercial do Por-
to. Queria que ela fizesse companhia ao irmão do namorado, que 
não tinha par.

Como estava emocionalmente débil e nunca tinha saído à noi-
te para ir a festas ou discotecas, declinou o convite. Todavia, a Sili-
nha insistiu tanto que acabou cedendo. A verdade é que ela queria 
experimentar a adrenalina de passar o ano fora de casa, num am-
biente propício à diversão, aos excessos e ao romance. Bem como 
a azáfama de procurar roupa e sapatos adequados à ocasião.

Acabaram por ser as irmãs a emprestarem-lhe artigos para 
usar nessa noite e usar os saltos altos que tantas vezes vira nos pés 
delas trouxe a Maria um mau presságio. Caminharia, porém, por 
trilhos diferentes dos delas!

Nessa que foi a primeira passagem de ano longe de casa, co-
nheceu o Flávio, um rapaz magro e esguio que a apertou nos bra-
ços e levou a dançar uma, outra e outra vez. Agarrados, sentiram o 
hálito quente da atração, arrepiando os sentidos. Os olhares eram 
faróis a apontar a terra depois de uma vida inteira de mar sem 
fim. Não sei que palavras, beijos ou sorrisos terão trocado nessa 
noite, sei que se acendeu ali o rastilho de uma paixão que explo-
diria numa total inversão dos planos de vida de Maria. O velho 
Jubenal teve de esperar por outra companheira eremita porque a 
sua amiga portuguesa caíra nas malhas do cupido.

Flávio vivia sozinho num alojamento juvenil de que era res-
ponsável, habitando um compartimento com um generoso quar-
to de casal e casa de banho privativa. Sentia-se muito só, sempre à 
mercê dos turistas, gozando de bastante liberdade e libertinagem 
à mistura. Era o típico solteirão que já vivera as emoções de estar 
por sua conta e ansiava uma âncora que lhe desse alguma segu-
rança no vasto oceano das possibilidades. Competente, recebia 
de tal maneira bem os hóspedes, que nunca se inibia de os levar 
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aos locais da noite que estavam na moda na cidade e de lhes indi-
car os restaurantes mais baratos e os melhores spots para fazerem 
surf ou fazerem um passeio no rio Douro. Tratando-se de uma 
pousada da juventude, os seus clientes eram gente aventureira, 
excêntrica, livre de amarras sociais e preconceitos, muitos deles 
estrangeiros. Na Maria viu um ponto fixo onde poderia segurar o 
olhar de modo a não se desequilibrar. A sua energia e vitalidade 
e sobretudo o seu enorme anseio de, tal como ele, deixar a vida 
instável que levava e constituir um lar quente em afetos e perma-
nência fizeram o resto.

Depois daquela noite, a primeira passagem de ano da Maria 
fora de casa, ela sentia-se querida e apreciada por alguém. Pen-
sava nele o tempo todo e a sua maior alegria era vê-lo e estarem 
juntos. Iam tomar café, passear perto da praia, comer uma fran-
cesinha e falavam, falavam, falavam… A vida toda cabia dentro 
das promessas de amor eterno que trocavam. Porque o tempo por 
vezes deixa de ser carrasco e submete-se aos amantes. Só o amor 
o escraviza.

Maria trabalhava então como comercial, depois da firma do 
Santos ter entrado em insolvência. Ganhava um ordenado acima 
da média, o que lhe dava o conforto de poder ajudar a família, 
como sempre ansiara, e permitia que continuasse a ajudar a co-
munidade de surdos do Porto. Com pena, teve de abandonar as 
aulas de pintura, para ter tempo para estar com o Flávio. Des-
pediu-se do atelier dizendo ao Mestre Bastos que a premonição 
de que se casaria nesse ano parecia estar prestes a concretizar-se. 
Não sabia exatamente como seria, iria fazer 23 anos em breve e o 
namoro mal começara.

Namorava de mão dada, como se de uma gaiata se tratasse. Os 
beijos e abraços, em vez de a relaxarem e proporcionarem bem-
-estar, deixavam tenso aquele corpo repleto de medo.
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Contactos sexuais estavam completamente fora de hipótese 
antes do casamento, tendo em conta a educação religiosa conser-
vadora que recebeu e que ela levava muito a sério.

Eventualmente, o seu recato estava ligado às experiências trau-
máticas e abusos sexuais passados, encontrando na mentalidade 
de que a rapariga devia ir virgem para o casamento o alibi perfeito.

As colegas de trabalho, desde as chefes às empregadas de lim-
peza e afins, todas com uma língua afiada, perceberam que havia 
“mouro na costa” e morriam de curiosidade para saberem quem 
seria o galã. Para a irritarem, a Zezinha e a Florbela, que ado-
ravam provoca-la, recordavam que a Maria havia prometido ao 
patrão que, enquanto ali trabalhasse, nunca teria relação alguma, 
porque ela própria achava o casamento uma farsa, afirmando que 
os homens eram todos nojentos. Ninguém sabia os abusos e os 
sofrimentos que havia enfrentado por causa de maus exempla-
res do género masculino, mas a reserva de Maria era por todos 
conhecida e alvo frequente de chacota. A notícia do namoro e da 
paixão da colega foi perfeita para as gracinhas e as picardias e ela 
tentava entrar na brincadeira e não levar muito a sério as afrontas 
e provocações.

Contudo, havia outro motivo para a Maria ter prometido ao 
patrão que não se envolveria com nenhum homem. É que uma 
empregada a ganhar bem, dado o seu bom desempenho comer-
cial, perdia logo valor se começasse a namorar, pois, segundo o 
patrão, a funcionária ficaria com a cabeça aluada e não teria o 
devido sucesso nas vendas.

Esta questão patronal discriminatória, de total desigualdade 
de género, onde o machismo assumia uma imensidão claustrofó-
bica, até então não incomodara Maria, que muitas vezes pensou 
que acabaria por ser freira. Todavia, tudo mudara depois de co-
nhecer Flávio. Ficou aparentemente pronta para seguir a bordo 
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de uma viagem rumo ao desconhecido mundo do amor. Daí que 
morresse de medo que o patrão descobrisse, o que não era difícil 
com os risinhos e comentários das colegas.

A independência de Flávio em relação à família permitia ao 
casalinho alguma liberdade de movimentos e acontecia por vezes 
encontrarem-se na pousada e passarem tempo juntos no quarto 
dele. Como é fácil de imaginar, não estariam sempre a ver televisão 
ou a conversar e o rapaz ia tentando que ela relaxasse e se entregas-
se sem reservas, coisa que ela era incapaz de fazer, não permitin-
do que passassem dos beijinhos. Às vezes, passava a noite com o 
namorado no seu quarto, sem permitir qualquer contacto sexual. 
Chegou a acordar e deparar-se com uma viscosidade estranha em 
cima da cama, mas nem imaginava o que seria. Conseguiu sempre 
resistir e viver o que ela entendia ser um amor puro!

No dia seguinte, enquanto o patrão não chegava ou quando ele 
se ausentava para uma qualquer reunião, a Zezinha e a Florbela, 
sempre ávidas por saberem as novidades, após cada novo encon-
tro, faziam chacota:

— Olha a Maria a sair da casca!
— O que vem depois dos beijos? Não acredito que fiquem por 

aí…
Ela respondia rapidamente, irritada por ver a sua intimidade 

vasculhada e sabendo de antemão que as colegas não acredi-
tariam no que tinha para lhes dizer, embora correspondesse à 
verdade:

— Dormimos de mãos dadas. Só isso! – respondia uma Maria 
mais vermelha que um pimento.

Elas, mulheres vividas, riam-se perdidamente. Gozavam e di-
vertiam-se fazendo chacota.

— Oh Maria, és tao burrinha… Então dormem de mão dada, 
depois dos beijos e abraços? Tu não sabes o que é bom, rapariga! 
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Ir para a cama para estar de mão dada, em que filme viste tu tal 
coisa? De que galáxia chegaste? – começava Zezinha.

— Como nascem os bebés? Aliás, como se fazem os bebés? – 
continuava a Florbela.

E a Maria respondia prontamente, ansiosa que a tortura pa-
rasse:

— Mas eu não quero bebés tão cedo. Zezinha e Florbela pare-
ciam bem-intencionadas no objetivo de tentaram de todas as for-
mas abrir os olhos à Maria. Tal como eu, entendiam que ela não 
estava preparada para a vida de casada, vivendo ilusões e apoian-
do as suas expectativas em idílicas miragens. Colocava a preser-
vação da sua virgindade num patamar muito superior à comuni-
cação, à fruição das emoções e à expressão do amor em casal.

Ao fim de um mês e meio de namoro, a Maria, que desde pe-
quena se habituara a poder fazer tudo o que queria, entendeu que 
aquele relacionamento devia passar para um nível mais elevado.

Também o namorado estava a mercê da liberdade e já não ti-
nha nenhum vínculo demasiado forte que o ligasse à família. Por 
que não unirem as duas solidões?

Ela não sabia minimamente o que era o casamento nem ansia-
va começar a sua vida sexual. Só que entendia que para o namora-
do essa era uma questão muito importante. Via-o a cada dia mais 
ansioso por fazer amor e explorar com ela o delicioso mundo da 
intimidade. Então, na sua límpida inocência, para o ver feliz, um 
dia virou-se para ele e propôs:

— Eu não tenho nada a perder, tu também não. Eu tenho 23 e 
tu 27 anos, somos maiores de idade e donos dos nossos destinos. 
Ambos estamos sozinhos e quase “abandonados”.

Morávamos juntos e víamos se resultava ou não. Se corres-
se bem, permaneceríamos juntos. Caso contrário, cada um iria 
para o seu lado. Deixo desde já claro que não quero ter filhos nos 
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próximos cinco anos para dar tempo de consolidarmos o nosso 
amor, que é ainda muito tenro, com um mês e meio…

Seria uma fuga em frente, tentando fintar a solidão, o abando-
no, a dor.

O Flávio ficou muito surpreendido, não esperava uma pro-
posta tão ousada daquela rapariga que se lhe afigurava sempre 
tão ingénua e fechada em medos e princípios. Que rapariga ti-
nha coragem para tomar a dianteira do seu relacionamento e 
exprimir o desejo de fazer vida a dois? Estaria ela a pensar numa 
união de facto? Desconfiado, deve ter pensado: “e se Maria não 
é esta menina inocente que sempre pareceu e tudo não passa 
duma farsa?”.

Percorreu rapidamente as histórias que conhecia das irmãs e 
da família da Maria e que pairavam sempre sobre ela como uma 
nuvem ameaçadora que a qualquer momento poderia chover 
uma prenhez de desconfianças. Ele queria ter a certeza absoluta 
que a Maria era diferente das irmãs e essa garantia ninguém lha 
podia dar, então tentava interpretar cada palavra, gesto ou ação 
da namorada no sentido de aliviar ou alimentar as suas dúvidas. 
Para uma rapariga daquela época, era muito ousado fazer o que 
Maria fez, e se ela fosse tão libertina como as irmãs? Confuso e 
ferido no seu orgulho masculino simultaneamente, o rapaz não 
foi capaz de se manifestar acerca da proposta. O seu semblante 
acinzentou-se e o seu olhar esquivava-se ao confronto com a vi-
vacidade reprimida na alma da Maria.

Durante uns dias desapareceu e ela pensava que também ele já 
tinha desistido dela e recriminava-se pela sua frontalidade e in-
genuidade. Achava que tinha espantado, com a sua ousadia, o seu 
primeiro namorado. Até que, ansiosa e a tremer com os nervos, 
foi ter com o Flávio e ele, sem muitas delongas, disse:

— Pensei no que me disseste e concordo. Vens viver comigo 
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e se não correr bem acabamos o namoro. Mas quero falar com os 
meus pais primeiro.

Ela respondeu:
— Muito bem, que assim seja… quando quiseres, como qui-

seres.
Os dias foram passando e a Maria, que nunca partilhara o seu 

passado e apenas o que concernia às suas irmãs, temia que ele a 
deixasse se soubesse dos abusos. Depois de tanto tempo, conti-
nuava a sentir-se impura e no seu íntimo achava que não merecia 
o amor e a estima daquele rapaz.

Continuaram a dormir juntos sestas nos fins-de-semana em 
que o Flávio estava de folga, sempre de mão dada, com algumas 
tentativas de avanços do namorado, que ela negava sempre.

Os pais dele viviam como caseiros numa quinta senhorial no 
Douro, cujos donos residiam em Lisboa e Porto. Algum tempo de-
pois da proposta da namorada, Flávio foi visitar os pais à quinta 
para lhes dar conta das decisões tomadas. Claro que eles conjetu-
raram imediatamente que só o pecado poderia pairar ali, provavel-
mente uma gravidez camuflada ou qualquer interesse pouco dig-
no. Ela estaria a aproveitar-se dele e era preciso que tivesse muito 
cuidado com mulheres traiçoeiras dessa estirpe. A Maria ficou 
muito triste quando ele lhe contou a reação dos pais, mas tentava 
não dar importância. Estava cansada de ser julgada pelos outros.

Uns acusavam-na de ser demasiado inocente e burra, outros 
faziam dela uma raposa manhosa cheia de interesses e segundas 
intenções.

Entretanto, a Maria partilhou com todos em casa que se pre-
parava para ir viver com o Flávio. Ninguém foi a favor desta deci-
são por acharem prematura, o que entendi perfeitamente. Aliás, 
quando ela pediu a minha opinião, como amigo, disse-lhe o mes-
mo. Mas o que a feria é que naquela casa nunca ninguém se preo-
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cupara com ela, tendo inclusivamente achado normal que ela se 
tivesse ausentado quase um mês quando esteve hospitalizada sem 
se terem alarmado, e no momento em que decidia sair de casa 
já se opunham. Magoava-a que ninguém escutasse os gritos de 
sofrimento da sua alma. Não encontrara nunca em casa ninguém 
que lhe dissesse que era linda, boa, fantástica, que apenas a beijas-
se ou abraçasse, que a ouvisse quando precisava de desabafar. Ela 
estava disposta a sair de casa à procura dessa compreensão e afeto 
que não recebera na família e ninguém via isso!

Estava entusiasmada e muito expectante em relação à sua nova 
vida. Não era o relacionamento amoroso e físico que a empolgava, 
mas a perspetiva de dar ao seu namorado o que ele tanto lhe pedia 
e em troca receber todo o afeto e carinho que almejava. Bastava-lhe 
que vivesse de mão dada para sempre com o Flávio, olhando os dois 
no mesmo sentido e partilhando um projeto de vida comum. Só 
queria ser respeitada, amada, elogiada. E para isso estava disposta a 
pagar o elevado preço de uma decisão pouco ponderada.

Entretanto, tinha de procurar novo emprego, pois fora despe-
dida. Uma rapariga com namoro e perspetiva de vida a dois não 
servia os interesses da empresa, segundo o patrão. Acabou por 
conseguir que a Antónia, sua irmã mais velha, que estava empre-
gada de forma precária e duvidosa, a substituísse na firma, o que 
a deixou feliz por lhe dar uma oportunidade de ter um emprego 
honesto e bem remunerado.

Uma segunda-feira, depois de ter passado o fim-de-semana 
com os pais na quinta, o Flávio quis falar com a namorada:

— Maria, os meus pais querem que nos casemos. É mais boni-
to e, sabes como é, as pessoas vão falar…

Ela interrompeu-o e disse:
— Não tenho nada, não tenho dinheiro, os meus pais não vou 
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ajudar. Como é que nos vamos casar?
Nos sonhos de Maria, não entrava vestido de noiva, flores, 

alianças ou arroz e pétalas de rosas a voar. Ela aspirava simples-
mente a construir um lar de carinho e paz. Queria ser feliz a dois!

Casar ou não casar era-lhe absolutamente indiferente e, se era 
a condição que lhe era imposta para que pudesse viver em har-
monia com o rapaz que amava, iria em frente. Namoravam há 
pouquíssimo tempo, mal tinham tido tempo de se conhecerem 
mutuamente e já estavam a dar um passo que eu estava convenci-
do ser maior do que a perna.

Marcaram a data para fins de março.
O vestido da Maria foi confecionado pela Senhora Lininha, tia 

de Flávio, com quem a noiva criou grande afinidade, dedicando-
-lhe enorme gratidão.

As escadas que normalmente se percorrem ao longo de vários 
anos, no caso deles, foram escaladas com muita pressa. A azáfama 
entre conhecerem as famílias um do outro, tirar medidas para o 
vestido, pensar nas adaptações a fazer no quarto do Flávio, que 
passaria a ser dos dois, arrumar roupas e pertences pessoais… 
não deu tempo para pensarem muito na decisão tomada, ainda 
que fosse irreversível e mudasse completamente o rumo das suas 
vidas.

A Maria, no seu jeito enérgico e idealista, achava que podia fa-
zer vida de casada, ajudar a comunidade de surdos, vingar como 
pintora, ter uma atividade profissional que lhe desse sustento e, 
quiçá, ainda passar umas temporadas com os seus amigos brasi-
leiros, com quem se continuava a corresponder e que convidou 
com muito entusiasmo para o casamento. Mesmo que houvesse 
alguma possibilidade de eles aceitarem o convite, quando o rece-
beram já foi de tal maneira em cima da data do casamento que 
impossibilitava colocarem sequer essa hipótese.
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Poucos dias antes do casamento, ela recebeu uma carta que 
muito a perturbou. Não vinha do Brasil nem de nenhum amigo. 
O remetente era o irmão do Flávio, Renato, mais novo um ano 
e meio, que dava aulas numa aldeia longe do Porto, a uns 200 
quilómetros de distância para Nordeste, no distrito de Bragan-
ça. Quando soube do inesperado casamento, resolveu escrever a 
carta a Maria, onde vazava uma série de desconfianças e prognós-
ticos negativos, num tom ofensivo que tinha precisamente o fito 
de a magoar. Aquele casamento tão repentino era interpretado 
por pessoas que se regiam por valores mundanos como um “golpe 
no baú”, como se diz. O irmão do Flávio teria eventuais legítimas 
preocupações com a felicidade e os interesses do irmão e tentou 
cortar a causa dessas apreensões, assustando a Maria e exortan-
do-a a afastar-se e cancelar o casamento.

Ela ficou furiosa, até porque a ofensa chegou de quem menos 
esperava. Idealizara o futuro cunhado como o irmão que nunca 
teve e de repente apanhou aquele balde de água fria. Todos os 
valores que ela menosprezava eram usados contra si: desconfian-
ça, interesse material para além da união espiritual, sexo antes do 
casamento e até gravidez escondida!

Ambígua na forma de sentir e expressar as emoções – sente 
tudo com demasiada força e tem dificuldade em comunicar as-
sertivamente o que lhe vai dentro -, a Maria reagiu como naque-
les momentos em que sofria injustiças em casa: ferrou até haver 
sangue à vista o dedo indicador direito fechado junto ao nó e a 
zona que antecede o polegar da mesma mão. Os dentes ficaram 
ali marcados. Culpava-se de causar conflitos e castigava-se a si 
própria, num masoquismo mutilante, que só lhe fazia mal.

Nesse ponto do relato, interrompi-a e perguntei:
— Maria, eu sei que desde pequena usas esse tipo de estrata-

gema para extravasares na carne a dor que não consegues conter 
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na alma. Sei que o fazias porque não tinhas quem te ouvisse ou 
entendesse ou sequer olhasse para ti. E, a meu ver, comportamen-
tos desse tipo revelam e alimentam uma baixa autoestima. Diz-
-me, depois destes anos em que fizeste psicoterapia comigo, o que 
aprendeste? Achas que podias ter reagido de maneira diferente?

— Doutor, desculpe-me, não me leve a mal, mas sabe que não 
lhe minto. Isso nunca. A verdade é que no meio do turbilhão das 
coisas que me acontecem eu não paro para pensar. Se fizesse um 
discernimento, eu teria reagido de outra maneira. Foi isso que 
aprendi consigo, que posso parar o tempo, se me conseguir acal-
mar, e nesse intervalo entre a ação e a reação, escolher o melhor 
para mim e para os outros. Se o tivesse feito neste caso, teria cho-
rado para extravasar a tristeza e se calhar pintado para expressar 
a minha ira. Depois, já mais calma, o melhor que tinha a fazer era 
responder ao Renato, mas não na mesma moeda. Devia mostrar 
que eu sou diferente do que ele imagina. Cabe-lhe a ele querer ver 
isso ou não. Só que infelizmente não foi isso que aconteceu…

E a Maria prosseguiu o seu relato que desaguaria no casamento.
Alimentando o seu sonho de Amor, ela escrevia cartas e poe-

mas ao seu bem-amado. Mostrou-me algumas:

“O amor que por ti sinto

Indescritível

Num papel,

Inimaginável

No pensamento

É um diamante

Que me transforma

Em esposa – amiga –amante
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O amor que eu sinto

Por ti, e somente por ti,

É um eterno recinto

Onde bailam livremente

E tão somente

O nosso amor

A nossa ternura

A nossa inexistente dor

A nossa alegria…

Enfim, a nossa felicidade

Eterna… tão somente sem fim!

O amor que por ti sinto

É um barco, navio,

Uma lamparina

Sem fio nem pavio

É o voo duma gaivota

É a queda de uma gota

É a onda solta

Dum mar infinito

Surpreso, mas sempre Belo!”

O casamento foi marcado numa igreja da aldeia dos pais de 
Flávio, já que eram eles que tinham gosto no casamento, pelo que 
foram eles que trataram de tudo.



RASGAR SILÊNCIOS

99

O dia finalmente chegou, frio mas com muito sol! Condizia com 
o estado de espírito da minha paciente que se sentia gelada pela 
apreensão (o que viria aí? Como seria a noite de núpcias? E se a 
família do noivo a odiasse? Se ela e o Flávio não se entendessem?), 
mas iluminada com a esperança de uma vida alegre e tranquila.

Viajou com os pais, irmãs e sobrinho até à aldeia do noivo e, 
quando o viu, sorridente junto ao altar, tremeu de emoção. Cami-
nhou para ele de olhar molhado e fixo nas mãos que se estendiam 
para si.

A cerimónia religiosa, a festa, o almoço, tudo organizado pelos 
sogros, reuniram toda a família e proporcionaram alegria e diver-
são aos convidados. Já era noite cerrada quando os últimos fami-
liares se despediram e deixaram finalmente os noivos a sós. Os so-
gros haviam preparado um quarto para o filho e a nora passarem 
a sua noite de núpcias. No dia seguinte, regressariam ao Porto 
para o Flávio retomar o seu trabalho e a Maria voltar a procurar 
um emprego. Lua-demel era um conceito desconhecido para eles.

O relato da primeira relação sexual foi constrangedor, mas ela 
respirou fundo e disse-me que para ela tudo foi novidade, nin-
guém a tinha preparado para o ato sexual. Confiou no noivo e 
entregou-se, percebendo finalmente o que era “fazer amor”. Nessa 
noite, considerou que preferia ser amor que fazer amor.

Ah, Maria, se eu te pudesse explicar que não há qualquer dis-
tinção entre ser e fazer quando as duas almas vibram na mesma 
sintonia! Se eu te dissesse que um piscar de olhos cúmplice, a 
contemplação de uma sarda no rosto da mulher amada ou sentir 
o perfume que se exala de um caracol cor-de-tangerina do seu 
cabelo pode ser tão prazeroso e trazer tanta plenitude como o 
mais demorado orgasmo! Quem me dera que soubesses que os 
sentimentos e a sua expressão são duas faces da mesma moeda 
quando se conhece a pessoa certa, aquela que está destinada para 
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nós desde antes de o universo ter sido criado.
Eu viajava nas minhas divagações e ela continuava a falar, a 

falar, até que aquele constrangimento que senti quando ela come-
çou a partilhar a sua vida íntima deu lugar a uma sensação de re-
pugnância. Fiquei revoltado e aflito por haver homens – rapazes, 
no caso! – com esta mentalidade retrógrada.

Na noite de núpcias houve qualquer coisa que o incomodou 
e que o deixou cismático. Só no dia seguinte, no comboio, ela 
entendeu o motivo da sua mudança de humor. Inebriada pela 
paisagem natural, os vinhedos plantados em socalcos contorna-
vam redondas colinas que se enchiam de tons rosa, laranja, bran-
co e amarelo, com árvores de fruto em flor. Do lado esquerdo, 
como um cão fiel, o rio corria ao lado da carruagem, espelhando 
um céu lavado de ameaças. A Maria sentia-se inspirada, quem 
lhe dera ter levado o seu material de pintura para poder registar 
as impressões daquela viagem, no seu primeiro dia de casada. 
Como diz o cantor, aquele era o primeiro dia do resto da sua 
vida! Suspirando, encostou a cabeça ao peito do Flávio e sorriu. 
Reparou pelo vidro da janela que ele não lhe retribuiu o sorriso e 
estava irrequieto e aborrecido. Não era assim que imaginava que 
ele se fosse sentir após um dia de tão profundas emoções. Então, 
com medo de sair da redoma de felicidade onde se encontrava, 
perguntou -lhe muito baixinho, dando-lhe um beijinho:

— Flávio, o que tens? O que se passa?
Baixinho, mas num tom pouco meigo, retorquiu entre dentes:
— Pensava que eras virgem, tu assim me disseste… Mas men-

tiste-me, ontem não sangraste!
A Maria ficou desesperada, chorou o resto da viagem por se 

sentir incapaz de o contradizer. A sua infelicidade foi interpretada 
pelo marido como confirmação da sua teoria.

Chorava ainda quando me contava o episódio e juro que tam-
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bém verti duas lágrimas, por ela, por ele, pela sociedade hipócrita 
e machista de que fazia parte.

Algum tempo depois, foi a uma consulta de ginecologia e per-
guntou à médica:

— Dra. Assunção, quando nos casamos, deveremos ir com o 
período menstrual?

A Dra. Assunção, petrificada ao ouvir tão absurda pergunta, 
respondeu:

— Claro que não, é exatamente o contrário… até há muitas 
raparigas que nem conseguem ter relações sexuais menstruadas. 
Porque perguntas isso? Não entendo!

Com os olhos vidrados, cabisbaixa, contou à médica a conver-
sa de Flávio e a sua desconfiança de que ela não era virgem.

A Dra. Assunção, calmamente, explicou que, quando uma pes-
soa tem relações sexuais pela primeira vez normalmente sangra, 
porém por circunstâncias várias, casos há em que tal não ocorre, 
como teria sido o seu caso. Para a tranquilizar, ficou disponível 
para conversar com o marido e explicar-lhe exatamente isso. To-
davia, ela teve vergonha e não chegou a propor ao marido que 
fosse conversar com a médica. Na sua cabeça, o único pecado que 
cometera foi não ter contado ao Flávio a história do “repulsivo 
anão” mas nem tinha estrutura emocional para o fazer. Devia es-
tar tranquila e transmitir essa segurança ao marido, só que era 
mais forte do que ela porque se sentia destroçada. Flávio nunca 
veio a saber a verdade, mas o seu julgamento estava feito.

Maria, na sua luta pela sobrevivência, acabou por decidir que 
o melhor era esquecer o assunto, o foco passou a ser procurar tra-
balho, pois não queria permanecer no desempego muito tempo, 
queria trabalhar, estudar, seguir em frente.

A mim, preocupou-me muito que estivesse a começar um ca-
samento onde não havia confiança mútua. Não fora para poder 
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ser quem era que ela embarcou nessa aventura desmedida? Será 
que algum dia poderia ser verdadeira com aquele homem? Que 
lugar ocuparia a verdade no seu relacionamento?

Dada a sua história de sofrimento, tinha a capacidade de ul-
trapassar dificuldades, superar-se e encontrar forças inesperadas 
quando estava no limite de sucumbir.
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CAPÍTULO  1 1

Inicialmente, desvalorizei os sintomas e os exames médicos da 
Margarida. Estava convencido que as suas mazelas e inseguran-
ças estavam unicamente relacionadas com o luto pela perda mãe. 
Até que num daqueles cafés que costumava tomar com o Ferraz 
no hospital, tão rápidos que muitas vezes íamos a bebericar pelos 
corredores e só no dia seguinte entregávamos as chávenas à fun-
cionária do bar, ele me perguntou de chofre:

— A cirurgia da Guida já está marcada?
Desde que começara a frequentar a nossa casa, que ele tratava 

assim a minha mulher, ao contrário de mim que sempre tive a 
sensação que qualquer diminutivo iria mutilar a inteireza do belo 
nome.

— Do que é que estás a falar? – perguntei e bebi mais um gole, 
continuando a andar. Que confusão estaria ele a fazer?

Então, o meu amigo parou e fitou-me:
— Do aneurisma da aorta abdominal – disse-me muito sério.
Das duas uma, ou ele estava completamente equivocado ou eu 

e a minha mulher já não dialogávamos. Tremi como uma vara ao 
vento porque tive a certeza que ele sabia mais da minha mulher 
do que eu. De facto, a Margarida falou-me das idas ao cardiolo-
gista e dos exames realizados, mas eu devo ter desvalorizado de 
tal forma o assunto que ela nunca me falou dos resultados e eu 
julguei que estava tudo bem.
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— Não tinha noção que era tão grave… – balbuciei.
Nos últimos tempos, discutíamos mais do que conversámos. 

Qualquer coisa era motivo de desavença e eu, que queria preser-
var a nossa relação mais do que qualquer outra coisa no mundo, 
evitava já abordar qualquer assunto para tentar que não resvalasse 
para o conflito. Do mesmo modo, desvalorizava os seus comen-
tários e afirmações para não acentuar as nossas divergências. E o 
que tinha conseguido? Tornar-me um desconhecido para ela.

O meu rosto deve ter transparecido a profunda infelicidade 
que me assolou porque o Ferraz enfiou-me no seu consultório e 
afirmou:

— Sabemos que é uma cirurgia delicada, mas vai correr bem.
Eu cada vez me sentia mais tonto, um boneco desprovido de 

passado ou futuro. Porque é que nós nos começámos a agredir? 
Tenho a certeza que tudo começou quando a Margarida recebeu 
o mapa astral e o levou a sério. Eu fui incapaz de dar atenção a um 
assunto tão desprovido de importância, a meu ver, e ela sentiu-se 
incompreendida. Sim, só pode ter sido isso. A partir daí, implica-
va comigo por eu nunca ir buscar a Catarina à escola e dizia que 
ela era a única na família a sacrificar-se em prol dos outros. Eu 
esforçava-me por cozinhar e leválas a passear ao domingo, mas 
era sempre pouco. Depois, eu ofereci-lhe aquele vestido que ela 
rasgou com uma tesoura e deitou ao lixo, acusando-me de querer 
que ela fosse quem não era. Disse, aos berros, que estava doente, 
cansada, esgotada e tudo o que eu fiz foi dar-lhe um enfeite para 
ficar mais atraente. Oh Margarida, não foi nada disso. Nem me 
deixaste explicarte que me lembrou o padrão das vestes da “mu-
lher com leque” naquele quadro de Klimt que tanto gostas. Se me 
excitou pensar o quanto ficarias bela com os ombros igualmente 
desnudos, claro que sim, mas foi por ti e não por mim que to ofe-
reci. Se já andávamos sempre às turras, tudo piorou quando me 
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pediu para ler e dar uma opinião crítica acerca de um texto que 
acabara de escrever e, não gostando da minha apreciação, me ga-
rantiu que era a última vez que me dava alguma coisa a ler. Agora 
quase não falávamos e vivíamos uma paz podre.

Como é que poderíamos consertar as coisas? Não conseguia 
imaginar a minha vida sem ela. E aquela cirurgia que o colega 
tinha acabado de referir seria mesmo necessária? Sabia perfeita-
mente que era muito minuciosa e com muitos riscos. Não, não 
podia ser.

Cancelei as consultas dessa tarde e fui para casa. Ela não es-
tava. Liguei para a Linda, que me informou que estavam juntas 
a acabar uma tradução urgentíssima. Pedi-lhe para informar a 
minha mulher que não se preocupasse em ir buscar a Catarina 
ao colégio, pois iria eu. Eram três da tarde, faltavam duas horas 
e meia para a minha filha sair e eu era incapaz de me concentrar 
na leitura ou em qualquer outra atividade. Saí de casa e comecei 
a andar à deriva.

Então ouvi um guincho que me devolveu aos tempos em que o 
meu pai era vivo. Era um elétrico a travar nos carris. Subi. Sentei-
-me num banco palerma, mas estava demasiado perturbado para 
me sentir confortável com tanta gente a meu lado. Levantei-me e 
fui sentarme no meu local preferido: o banco traseiro onde podia 
ver sem ser visto. Era sempre ali que o meu pai se sentava quan-
do me levava a ver as exposições de camélias no Palácio de Cris-
tal. Como o elétrico costumava estar à pinha, ele sentava-me no 
seu colo. Sim, esse era verdadeiramente o meu lugar preferido no 
elétrico e no mundo e há tantos anos me vira apartado dele. Saí, 
precisava de apanhar ar e chorar. Fui até à praia do Molhe, escon-
di-me entre umas rochas e a água e libertei as minhas mágoas em 
doses compassadas de soluços.

Que saudades eu sentia daquele homem… O que eu não daria 
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para o ter de volta? Recordei a sua voz mansa enquanto tirava er-
vas daninhas do jardim e me falava de França. Sempre o

Corpo Expedicionário Português e os traumas sofridos na-
quele dia fatídico que dá nome à rua onde eu e a Margarida 
moramos. Acho que ele desprezava tanto a fábrica de conservas 
como eu, ainda que fosse um gestor dedicado e bem-sucedido. 
Porém, não tenho grandes dúvidas que se vivêssemos num mun-
do ideal onde dinheiro e estatuto fossem meras abstrações, ele 
teria sido um agricultor ou jardineiro muito feliz. Nesse mundo 
hipotético, eu voltaria a ser psiquiatra e a Margarida seria unica-
mente escritora.

Resolvi ir comer um pastel no sítio onde ele sempre me leva-
ra, mas arrependi-me ao depararme com rostos que já não sabia 
se conhecia ou se eram reconstituições de memórias pela mi-
nha imaginação. Assustei-me ao olhar para o relógio e ver que já 
eram cinco e um quarto. Apanhei um táxi e pedi-lhe que voas-
se em direção ao colégio. O motorista bem se esforçou, só que 
o trânsito era já espesso e só cheguei perto das seis à escola. O 
aborrecimento da menina foi compensado pela alegria que ma-
nifestou ao ver que fora eu busca-la. O problema é que o atraso 
não permitiu que ela fosse à aula de ballet e eu temia a reação da 
Margarida. Diria, com certeza, que eu era um incompetente e 
que fora ingénua ao confiar em mim. Resolvi passar no restau-
rante e comprar o jantar, não me apetecia cozinhar, precisava de 
economizar as minhas energias. Quando chegámos a casa, o te-
lefone tocou, era a Margarida a saber se tudo tinha corrido bem. 
Aparentemente, não se zangou por a nossa filha não ter ido ao 
ballet. Informou que continuava atrasada e deixei-a tranquila, 
que demorasse o tempo que precisasse. Brinquei com a menina, 
dei-lhe banho, jantámos, deitei-a e esperei pela minha mulher. 
Durante a eternidade dessa espera, julguei ter entendido o que 
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ela tantas vezes dizia: que era eu quem mais perdia por passar 
tão pouco tempo com a Catarina. Mas o que podia eu fazer? A 
minha carreira era muito exigente e eu corria do hospital para o 
consultório e ainda levava estudos e teses para ler em casa. Foi 
então que me ocorreu a ideia de deixar o privado. Iria custar-me 
imenso, até porque era ali que eu mais praticava psicoterapia. 
Todavia, não havia nada mais importante do que a minha famí-
lia, tanto mais se se confirmasse que a Margarida estava doente.

Ela chegou perto das onze, vinha com um ar muito abatido e o 
seu rosto iluminou-se ao ver-me.

— Obrigada por teres segurado as pontas. Tínhamos de fazer 
a revisão de uma tradução para dar entrada amanhã na gráfica e 
foi um stress.

— Não fiz mais do que a minha obrigação – respondi e sorri, 
estendendo-lhe a mão em gesto de convite para o sofá.

— Já me sento contigo, até porque temos de conversar, mas 
não há nada que se coma? – perguntou.

Eu fui aquecer o frango assado e o arroz e fiz-lhe uma salada. 
Ela parecia simultaneamente feliz e tensa. Tentei facilitar-lhe a 
vida indo direto ao assunto:

— Margarida, desculpa os nossos desentendimentos. Descul-
pa se não tenho estado tão presente como devia, se não te tenho 
dado importância. Desculpa ser tão idiota.

Ela desatou a chorar. Eu, desconcertado, só lhe dizia:
— Não fiques assim, vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem. 

Estou aqui contigo e vai ficar tudo bem. Sabes, decidi que vou dei-
xar a clínica. Tu e a Catarina estarão sempre em primeiro lugar. E 
sobre o problema do coração…

Ela mudou de expressão e confrontou-me:
— O que é que tu sabes sobre isso?
— Sei do aneurisma. O Ferraz contou-me.
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Ela, que mal tinha tocado na comida, entrou num choro des-
concertante, repetindo:

— Vou morrer. Sou uma estúpida e mereço isto.
— Não digas disparates. Porque não me contaste?
— Porque sou uma parva e não mereço nem uma unha do 

homem que és.
— Que conversa é essa?
Ela recuperou o domínio de si e os olhos vermelhos do pranto 

pediram-me tréguas. Aproximeime, toquei-lhe no ombro e dis-
se-lhe:

— Come primeiro. Depois falamos.
Assim fez, ingerindo em silêncio a refeição. Engordara um 

pouco desde que a nossa filha nasceu, sobretudo na região ab-
dominal. Se esse aspeto nunca me incomodara, pelo menos do 
ponto de vista estético, agora que sabia do seu problema olhava 
para essa gordura com outros olhos. A minha mulher nunca se 
preocupava com o que comia. Desconfio que quando vivia sozi-
nha nem cozinhava, alimentando-se à base de bolachas, snacks, 
bolos e iogurtes. E como tinha um apetite voraz, naturalmente foi 
engordando. Reparei ainda que o seu cabelo ruivo tinha já muitas 
brancas, como se fossem alinhavos de linha branca ali esquecidos 
por uma costureira descuidada. Era inteiramente linda, a meus 
olhos, como aos 20 e poucos anos, quando a conheci.

Ela acabou a refeição e eu afastei o prato. Retirei-lhe o relógio 
do pulso, reparando que era meia-noite. Libertou-se um odor a 
suor que me fez desejá-la. Acariciei-a, mas retraiu-se. E depois, 
quando em todas as torres de todas as catedrais os sinos davam as 
dozes badaladas e os amantes se procuravam, caiu a bomba sobre 
a cidade, destruindo o mundo como até então o conhecera.

— Lino, tu não fizeste nada de errado. Eu sim. Vou-te contar 
porque te amo e sei que a nobreza do teu caráter pode ter espaço 
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para o perdão. Se me conseguires perdoar, ficarei grata e feliz ao 
teu lado. Se não, eu entenderei e continuarei amar-te e a recordar-
-te como o mais belo ser humano que conheci.

— O que é que fizeste?
— Traí-te – disse-me ela com os lábios inchados e as narinas a 

tremerem. Estava mais bela do que nunca no cimo do abismo de 
onde me empurrara para as profundezas do desgosto. Nessa boca 
do inferno onde caí, eu sabia já que a perdoava, que queria voltar 
a escalar até ela, custasse o que custasse.

Ficámos algum tempo em silêncio, até que o cortei, apelando:
— Conta porque é que aconteceu e tudo o mais que aches que 

eu deva saber.
— Foi um ato de fraqueza. Quem não classifica assim uma 

aventura depois de se arrepender? Na altura, foi a curiosidade, 
o ímpeto, a excitação. Ele cortejava-me, seduzia-me com o seu 
exotismo e eu deixei-me ir. Durou pouco tempo. Estava com ele 
quando me disseste que a minha mãe foi para o hospital. Esse 
infeliz acaso cravejou em mim um punhal de culpa e superstição 
que está na origem da perda de saúde.

Morria de curiosidade para saber quem era ele, embora em 
quase igual medida de forças preferisse nem saber. Contudo, di-
recionei noutro sentido a conversa:

— E porque não me contaste do aneurisma?
— Porque não quis vitimizar-me. Não queria o teu perdão só 

por teres medo de me perder.
— E ao teu amante contaste, foi? – ainda não tinha acabado de 

pronunciar estas palavras e já estava arrependido de curiosidade 
tão mesquinha.

Ela desvalorizou o meu sarcasmo e explicou tranquilamente:
— Eu não tenho nenhum amante. Deitei-me com esse homem 

uma meia-dúzia de vezes e depois disso nunca mais falámos. Te-
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nho sido uma perfeita idiota contigo. Mas morreu a minha mãe 
e eu precisava tanto, tanto de ti, que não suportava a ideia de que 
me deixasses. Por outro lado, tratava-te mal para que tu te afastas-
ses naturalmente e não me suportasses mais.

Desculpa. Se é que isto tem perdão.
Eu fui até à janela apanhar ar, depois olhei-a muito dentro do 

azul dos seus olhos e disse-lhe:
— Fica, não te vás embora, mas da próxima vez que tiveres 

uma aventura, deixa-te de mapas astrais e conta-me. Não sei ler o 
futuro, mas talvez te possa ajudar no presente.

Eu chorava baixinho e levantou-se para me abraçar. Acrescen-
tou, a uns centímetros de mim:

— Desculpa ter destruído o vestido que me deste. Sei que o fi-
zeste com a melhor das intenções. Só que… só que era igualzinho 
ao de um quadro do Klimt… e… e o Rodrigo tinha-me falado 
desse quadro quando dormimos juntos.

— O Rodrigo? O Rodrigo que conhecemos em Florença? O 
marido da Madalena? Desde quando é que vocês se encontram?

— Sim, esse Rodrigo. Foi só no fim do ano passado. Mas não 
quero falar sobre isso agora. Prometo que noutro dia voltamos ao 
assunto.

No dia seguinte fui com ela ao cardiologista. O cenário era 
preocupante, contudo o clínico foi de opinião de que a cirurgia 
não era eminente e que se poderia conjugar vigilância com alte-
rações de estilo de vida. Dentro de seis meses, seria novamente 
avaliada a necessidade de cirurgia.

O segundo semestre foi bem mais consolador para nós. Ela 
manifestava o seu amor por mim em todas as ocasiões e, quando 
retomámos a nossa vida sexual, encontrei-lhe um vigor e uma 
urgência desconhecidas. Passou a fazer natação, que comple-
mentávamos com longas caminhadas, sempre que possível. As 
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refeições também passaram a ser mais certas. No fim do ano, 
já se sentia melhor e o médico voltou a adiar a cirurgia, mas só 
por seis meses. Sinto que passámos a viver a prazo e isso não foi 
exatamente mau.

Eu deixei o consultório. Pela Catarina e por mim.
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CAPÍTULO  12

Era costume convidarmos a Maria para jantar connosco duas 
vezes por ano: em junho, depois de passar a festa de aniversá-
rio da Catarina porque a Maria assumiu-se madrinha da menina 
(obviamente não o era porque nunca quisemos batizar a meni-
na). Ligou-se muito à nossa filha e gostava de lhe oferecer mate-
rial de pintura e de a levar por vezes ao Museu Soares dos Reis e a 
exposições que iam sendo inauguradas na cidade. Nessas alturas, 
eu e a Margarida aproveitávamos para dar as nossas caminha-
das. Fazíamos com ela uma espécie de segunda comemoração 
dos anos da nossa filha, depois de ter passado a azáfama de re-
cebermos os seus amiguinhos da escola e alguns vizinhos com 
quem gostava de brincar. Era uma alegria vê-las brincar juntas e 
eu dava por mim a pensar que a minha antiga paciente teria sido 
uma ótima educadora de infância. A segunda ocasião em que 
jantávamos juntos era na semana entre o natal e o ano novo, uma 
fase muito sensível por se aproximar a data de falecimento da 
minha sogra. Porém, não sei porque artes mágicas, a minha mu-
lher não passava sem o mapa astral que encomendava à Maria. 
Recusava-se a ir a consultas de astrologia (valha-me ao menos 
isso!), mas queria sempre consultar o que os astros lhe reserva-
vam para o ano seguinte.

Nessas ocasiões falavam imenso sobre balanço do ano e previ-
sões futuristas que eu – com os meus princípios – era incapaz de 
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acompanhar, acabando por me afastar. Talvez por perceber que 
me estavam a excluir, a Maria, num desses jantares, disse-me:

— Doutor Lino, não sente falta das nossas longas conversas no 
consultório?

E sem me dar tempo para eu lhe responder, acrescentou:
— Eu sinto. Tenho tantas saudades desses tempos…
Tinham-se passado sensivelmente dezoito meses desde a nos-

sa última consulta e não perdêramos o contacto, pelo que não 
achava que fosse tanto tempo assim. Retorqui:

— Maria, tens saudades das consultas ou da vida que tinhas 
nessa altura? O que mudou na tua vida desde que te casaste?

Eu estava convencido que ela não era feliz no casamento. Que-
ro dizer, não era totalmente feliz, não tanto quanto se pode ser. 
Nunca levava o marido aos nossos jantares e isso afigurava-se-me 
sintomático.

— Oh, não mudou muito. Claro que corro mais agora. Além 
de tudo o resto, tenho a casa para limpar e as refeições para prepa-
rar. Mas está tudo impecável, somos imensamente felizes.

Eu não acreditei. Mas já era tarde e despedimo-nos ali. Uns 
meses depois, recebemos na caixa de correio um convite para 
uma exposição de pintura que integrava algumas obras da Maria. 
Evidentemente, estivemos presentes. No final, a Margarida apres-
sou-se a ir para casa com a Catarina, que estava caída de sono, e 
eu propus à Maria que fôssemos tomar uma bebida num café ali 
perto. Com a adrenalina do evento, estava mais enérgica do que 
nunca. O seu rosto moreno era a tenda que albergava uns olhos 
profundamente enraizados em sonhos e expectativas. Ainda cha-
mou o Flávio para nos acompanhar, mas ele recusou sob o pretex-
to de ter muito trabalho no dia seguinte. Eu questionei-a:

— Não vais arranjar problemas com ele por irmos juntos be-
ber uma cerveja enquanto ele vai para casa sozinho?
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Ela agarrou o meu braço e juntou-se muito a mim, rindo e 
afirmando:

— Acha? Era o que faltava ele ter ciúmes do meu doutor!
Eu concordava perfeitamente que não havia razão para tal, po-

rém conhecia a índole de homens como ele, que levam tão a sério 
a mulher não sangrar na primeira relação sexual, de modo que 
quis ser prudente.

Encontrámos uma cervejaria ali perto e, como estávamos com 
fome, acabámos por encomendar duas francesinhas, bem regadas 
com cerveja. Ela falava pelos cotovelos e atualizou-me acerca dos 
principais acontecimentos dos últimos tempos.

Com a aprovação do Flávio, decidira ingressar na faculdade e 
estudava agora Animação Cultural. As instalações da escola situa-
vam-se ao lado dos calabouços da Polícia Judiciária.

Já há uns anos que deixara de trabalhar para o Santos, que con-
tinuava em intermitência a ser companheiro da Antónia. A Maria 
passara a fazer parte dos quadros da Associação de Surdosmudos 
do Porto. Eu não veria outro trabalho mais adequado para ela, 
além do de educadora de infância, quiçá.

Um dia, ao chegar à faculdade, ela viu o carro do Santos es-
tacionado junto à Judiciária. Mentalmente tentou recordar-se de 
quando tinha sido a última vez que o vira e concluiu que não sa-
bia dele há muitos dias, porventura meses. Quando, à saída das 
aulas, a horas tardias da noite, constatou que o carro do Santos 
continuava no mesmo local, passou-lhe um calafrio pela espinha, 
pois suspeitou que o antigo patrão estava numa situação alarman-
te. Inquieta e preocupada, ligou à irmã e saíram-lhe estas palavras 
da boca: “o Santos foi preso… quer dizer, não sei, mas o carro dele 
está aqui à beira da Universidade, ao lado dos calabouços da PJ.” 
A Antónia achou que a irmã estava a ser alarmista e como a rela-
ção deles era ziguezagueada, esperaram pelo dia seguinte.
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O veredito chegou, frio, mudo e doloroso. Cheques sem cober-
tura passados no Casino, a aguardar a próxima vitória que lhe de-
volveria o dinheiro na proporção das perdas, ditaram o desbarato 
de toda a fortuna que possuía e a chegada penosa aos calabouços 
da PJ. A Maria ficou preocupadíssima, com as sirenes de pronto-
-socorro ligadas.

Assim que pôde, foi visitá-lo e deparou-se com uma inóspi-
ta cadeira num corredor frio com vários compartimentos, onde 
uma parede de vidro separava os visitantes da ala dos presos. O 
Santos estava envergonhado e só ao fim de algumas visitas admi-
tiu que eram precisos 600.000 escudos para pagar o cheque. Dis-
se-lhe ainda que havia uma caução por receber na Câmara Mu-
nicipal do Porto que rondaria os 750 contos. Como a obra estava 
concluída, já poderia ser levantada, contudo a reclusão impedia-o 
de fazer essa cobrança.

Já não tinha empregados, o jogo tinha-lhe tirado quase tudo. O 
escritório, porém, era o mesmo e a Maria dirigiu-se lá, identificou 
o procedimento para tentar receber o dinheiro e jurou a si mesma 
que faria tudo o que estivesse ao seu alcance para ajudar uma das 
primeiras pessoas em quem pôde confiar. Dali foi à tesouraria da 
Câmara Municipal. Quando chegou, percebeu que naquele dia 
era o aniversário da funcionária Manuela, que conhecia e com 
quem se dava bem. Apressou-se a ir comprar um pastel de nata e 
velas, para poder presenteá-la. Quando chegou ao guichet, acen-
deu as velas e cantou-lhe os parabéns, gesto que muito a sensibi-
lizou. Criado o ambiente propício, decidiu abrir o jogo e explicou 
à Manuela: “o Santos foi preso, por favor não conte a ninguém. 
Preciso de levantar esta caução, para poder libertálo da prisão. O 
que devo fazer?”

A Manuela olhou-a nos olhos e disse-lhe exatamente como 
devia proceder. No dia seguinte, a Maria já tinha conseguido le-
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vantar o cheque e correu para os calabouços da PJ, feliz por poder 
compensar a confiança que lhe fora dada pelo Santos! Procedi-
mento atrás de procedimento, o Santos conseguiu livrar-se da 
prisão e ainda lhe sobraram 150 contos!

Ele voltou a viver com a Antónia, desta vez na casa dos pais 
delas que, apesar de pobres, o acolheram o melhor possível.

Então ele, que era muito hábil para os negócios, foi a Lisboa fa-
lar com um político da Assembleia da República da sua confiança, 
que havia conhecido quando fizera fortuna em

Moçambique, e, com a sua ajuda, conseguiu uma carta de re-
comendação para recuperar os bens que havia perdido quando 
fugiu para Portugal no pós-25 de abril. Os 150 contos permiti-
ram-lhe não só deslocar-se a Lisboa, como ainda comprar a via-
gem para África do Sul, ali comprar um carro velho e usado para 
chegar a Moçambique e reatar alguns antigos negócios.

Quis saber como encontrara o emprego de Intérprete de Lín-
gua Gestual Portuguesa, manifestando-lhe que me parecia muito 
adequado para ela. Ocorreu-me contar-lhe que a vira em crian-
ça, no banco palerma do elétrico, a enfrentar o olhar furioso da 
mãe por estar a dialogar com ela em linguagem gestual. Contu-
do, calei-me e deixei-a falar. Depois de se casar, empenhou-se 
fortemente na procura de emprego e foi quando surgiu a oportu-
nidade extraordinária de poder ser contratada como a primeira 
colaboradora da única entidade associativa de surdos do Porto, 
após um acordo celebrado com a Segurança Social. Concorreu e 
foi recrutada, podendo, como funcionária remunerada, exercer 
oficialmente uma missão que levava a cabo desde que era gente: 
restituir dignidade a vidas silenciosas, apoiar os imensos anóni-
mos surdos que precisavam de apoio na procura de emprego, na 
formação, na sua relação institucional com qualquer organismo, 
enfim, tudo o que diminuísse a diferença entre o mundo dos sur-
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dos e o mundo dos ouvintes.
Rapidamente obteve algum reconhecimento, respeito e noto-

riedade e, com a sua energia e proatividade, desenvolveu projetos 
inovadores que deram uma nova dinâmica à associação.

Fiquei feliz por ela, sorrindo interiormente e pensando que a 
vida a compensaria desta forma de tantos pontapés que lhe dera. 
Só desejava que tivesse um pouco mais de calma para poder rea-
gir aos desafios e às vitórias com serenidade e fazer as melhores 
escolhas.
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CAPÍTULO  13

Quando a peça da Margarida “Sob a Ponte de Austerlitz” foi 
levada a cena, já nos anos noventa, quando a entrada do país na 
Comunidade Económica Europeia permitiu o financiamento de 
estruturas culturais e a consequente revitalização de companhias 
de teatro moribundas, estava mais atual do que nunca. Não sei se 
foi mérito da encenadora ou virtude do texto da minha mulher. 
Esteve vários meses em cena no Teatro Carlos Alberto, no Porto, 
e depois percorreu Braga, Coimbra, Lisboa e Évora.

A Catarina, já adolescente, estudava artes na Escola Secundária 
Soares dos Reis, e vestia-se invariavelmente de negro. Alguns ami-
gos e vizinhos advertiram-nos para termos muito cuidado pois 
de gótica a delinquente seria um saltinho. Eu confiava nela e fazia 
questão de lho mostrar. Talvez tenha sido por isso que ela começou 
a fumar à minha frente aos dezassete anos, sem tentar ocultar-me, 
e que falou com a Margarida quando iniciou a sua vida sexual. A 
verdade é que no fim do secundário já abandonara os trajes ne-
gros para adotar um estilo muito próprio, vestindo roupas na sua 
maioria costuradas por ela. Aos dezoito anos, quando a peça da 
Margarida estreou, ela voou para Paris, pois ganhara uma bolsa de 
estudo para cursar Belas Artes na capital francesa.

No aeroporto, com duas meninas agarradas às suas pernas, a 
Maria chorou mais do que nós com a partida da Catarina. Fiquei 
curioso para saber como estava a minha antiga paciente, mas nes-
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se dia não estava emocionalmente capaz de a escutar nem ela ti-
nha disponibilidade porque as filhas requeriam constantemente a 
sua atenção.

Combinámos almoçar num restaurante no Largo do Ouro 
umas semanas depois. A família dela já não vivia ali, a casa e a 
gráfica haviam sido destruídas para dar lugar a um prédio mo-
derno e o elétrico agora só circulava para fins turísticos. O lugar 
da infância dela sucumbira ao progresso, transformara-se numa 
Pompeia petrificada apenas na memória dos que o conheceram.

Decidimos passear, no final da refeição, apesar de ela estar atu-
lhada em trabalho. Com a saída de casa da Catarina, eu ponderei 
voltar ao privado, fazer investigação, publicar papers, ir a con-
gressos. Precisava de enterrar o tempo das saudades com tarefas. 
Todavia, sensatamente, desisti de todos esses planos e permaneci 
disponível para a dor da transformação. Aprendera que os trau-
mas só ganham raízes se tivermos medo das mudanças e fugir-
mos à realidade. Por isso, quando desafiei a Maria a fazer-me a 
cartografia da sua infância, não me ocorreu que ela pudesse estar 
bem mais ocupada do que eu.

Só dois ou três edifícios antigos se mantinham, todos os ou-
tros haviam sido reedificados ou reabilitados. Os pescadores e ou-
tros vizinhos pobres viviam agora em torres de alojamento social 
localizadas em bairros mal-afamados e associados ao tráfico de 
droga e criminalidade. Ali, junto ao rio, viam-se agora famílias 
de classes mais altas a passear cães ou a arejar os casacos de peles.

Sentia-me especialmente nostálgico, misturando a falta que o 
meu pai me fazia com as saudades que já sentia da minha filha e 
associei a geografia perdida da infância da Maria ao vazio que se 
alojara no meu peito.

Ela, como sempre, tagarelava o tempo todo. Falava da sua de-
dicação à comunidade surda, sempre com atitude defensiva para 
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evitar situações constrangedoras. Admitia que por vezes chegava 
a ser um pouco fria para evitar que muitos dos associados, caren-
tes afetiva e sexualmente, vissem em si mais do que uma amiga. 
Viajava recorrentemente com dirigentes da comunidade surda 
para Bruxelas, onde ocorriam negociações com a CEE, evitando 
as saídas noturnas e outros programas sociais. Percorria o norte 
do país para interpretar e traduzir em língua gestual os processos 
em tribunais que envolviam surdos e fazia interpretação de lín-
gua gestual na televisão regional. Tornou-se muito reconhecida e 
apreciada pela comunidade.

Escreveu alguns livros da especialidade, chegou a dar aulas em 
universidades prestigiadas no âmbito da Língua Gestual e alfabe-
tizou surdos.

Enquanto a minha curva de atividade decrescia, a dela parecia 
quase tocar no céu. Eu desejava apenas ter tempo para ler, para 
ouvir o som das ondas a quebrarem-se na praia, passar tempo 
com a Margarida, conversar com dois ou três bons amigos e viajar 
mais. Quem sabe um dia não me atreveria também a escrever? 
Já ela rodopiava numa intensa atividade profissional, educava as 
filhas, fazia teatro e estava sempre disponível para mais alguma 
solicitação.

No entanto, o seu passado era o chão do Largo do Ouro. Por 
mais que novas edificações tivessem varrido o bairro antigo, o 
solo, a substância mantinha-se, mais perto do rio frágil como 
águas movediças, e ali naquele morro onde nos encontrávamos 
firme como rocha. Subitamente, ela parou e verteu muitas lágri-
mas, falando da sua solidão, um sentimento castrador que a inva-
dia quando estava consigo própria. Nem o marido nem amigos, 
colegas ou familiares mereceram a sua confiança absoluta. Além 
de mim, não se abria com mais ninguém. Tinha um medo terrível 
que as suas filhas sofressem os mesmo suplícios que ela. Queria 



RASGAR SILÊNCIOS

121

darlhes independência, porém o receio de abusos era superior. A 
mais velha já tinha convites para pernoitar em casa de amigas e 
era muito difícil para ela confiar noutras pessoas e deixá-la entre-
gue à sorte. Como não tinha solução, tentava fugir daquele lugar 
de sofrimentos passados que não sabia curar.

Como quem sacode a água do capote, entrou num café muito 
recente junto ao rio, instalámonos na esplanada e relatou:

— Estive aqui na semana passada num almoço agradável com 
amigas da faculdade. Recordámos os bons velhos tempos em que 
éramos estudantes descomprometidas. A minha amiga Clô até se 
lembrou de um episódio bem engraçado quando nós as quatro 
apresentámos um trabalho de grupo para uma disciplina. Ela e a 
Lena fizeram o trabalho sozinhas em nome das quatro porque eu 
e a Bia tralhávamos e não tivéramos tempo de participar ativa-
mente. A Clô fez uma apresentação brilhante e o professor, mui-
to satisfeito, deu-nos uma boa nota. Só que eu achei aquilo tão 
injusto que fiz questão de esclarecer o professor que eu e a Bia 
não déramos qualquer contributo. Toda a gente ficou incrédula a 
olhar para mim, mas eu não sabia ser de outra maneira.

Muita coisa mudara exteriormente, mas na sua essência ela 
continuava igual. Mantinha-se cerrada no seu casulo, fazendo 
das tripas coração para suprir o muito que perdera, tentando en-
frentar sozinha um mundo hostil. Eu sabia que essa luta desigual 
a fazia cair periodicamente em depressão. Todavia, não estava ali 
como psiquiatra, mas como amigo. E nessa condição apreciava 
aquela franqueza, aquela capacidade de automotivação e de por 
às mãos-à-obra, num altruísmo incomum.

Durante toda a sua vida, para poder sobreviver, fizera um pé-
riplo pelas várias áreas espirituais, religiosas, formativas (positi-
vismo, coaching, requalificação de competências profissionais). 
Enfim, bebeu dos diferentes credos, para entender melhor o so-
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frimento, acreditando que conseguiria sozinha escalar o poço do 
desespero.

Estava casada, porém permanecia indisponível para amar ou 
ser amada. Não se permitia.

Trabalhava como louca para não ter tempo de enfrentar as 
frustrações, era a única fuga possível para aceitar tanta severidade 
porque ali era competente e eficiente e obtinha sucesso e consi-
deração.

Cinco anos mais tarde, passei de barco no rio Douro, em frente 
a esse café. Olhei para os olhos pisados da Catarina e ambos con-
cordámos em silêncio que aquele era o local. O motor do barco 
foi desligado, ficámos entre o rio, o mar, o céu e a terra a ganhar 
coragem. Depois, num gesto articulado e sincronizado, eu e a mi-
nha filha pegámos no pote e atirámo-lo à agua.

Abraçámo-nos e chorámos enquanto o sol feria o mar de san-
gue e nos cegava. Anoiteceu e o rio cintilava de reflexos, da espla-
nada do café chegavam vozes festivas, os carros continuavam a 
circular nas marginais e na ponte, os placards publicitários ilumi-
naram-se… e tudo isso me pareceu obsceno. Desejava que uma 
forte trovoada ou um tsunami tivessem limpo a cidade de qual-
quer sinal de alegria ou esperança para que eu não me sentisse 
um expatriado num mundo que não parara para fazer o luto da 
mulher que sempre amei.

Não há muito a dizer sobre os tempos de trevas que se segui-
ram, a não ser que deixei o hospital e me tornei agricultor. Nem 
sequer sei explicar como aconteceu. Sinto que durante os meses e 
anos que se seguiram à morte da Margarida fui levado ao colo na 
mão de um anjo, quase como se tivesse sido desprovido de livre 
arbítrio ou se me tivesse deixado ir pela correnteza de um grande 
rio. Cheguei a locais inesperados porque não esperava absoluta-
mente nada da vida. Vivi por isso no gume da surpresa ou dancei 
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no fio da navalha, como diz a Mafalda Veiga. Apesar de toda a 
aflição, gostei.

Herdara uma quinta no Douro. Quando me dirigi lá com um 
agente imobiliário para tratar da venda, verifiquei que as rosas-
-chá que o meu pai plantara estavam floridas. Ele tinha uma pre-
dileção tão grande por essa planta que havia canteiros com a mes-
ma espécie na nossa casa no Porto e na fábrica, todas plantadas 
por ele. Quando o agente me explicou que o cliente iria destruir 
o jardim e o edificado para construir um edifício de raiz foi como 
se o meu espírito tivesse sido picado pelas urtigas que invadiam 
o espaço das roseiras e essa impressão fez-me ter a certeza que eu 
não venderia a quinta. Envolvi-me, com a ajuda da Catarina, em 
planos de restauro e passei longas temporadas no terreno a traba-
lhar e a coordenar trabalhos. Como praticamente me mudei para 
lá, a Catarina, que entretanto regressara de Paris, instalou-se na 
nossa casa com o seu namorado. Obviamente, a casa continuava a 
ser minha, só que já não era o meu lar. Quanto mais a minha filha 
se esforçava para me fazer sentir bem-vindo, mais me retraía e me 
sentia intruso na intimidade deles.

Vou fazer aqui um parêntese na explicação de como me tornei 
agricultor para relatar que a primeira exposição que a Catarina 
organizou enquanto curadora de um dos equipamentos cultu-
rais mais importantes do Porto foi exatamente sobre a saúde (e a 
doença) mental. Reuniu obras de pintores conceituados e outros 
desconhecidos que assumiram sofrer de problemas psiquiátricos. 
Chamava-se “De que cor é a loucura?” e gerou um movimento 
crítico interessante na opinião pública. Gelou-se-me o coração 
por não ter podido tecer os meus comentários com a Margarida, 
mas registei como positiva a abertura da cidade para o debate as-
sociado aos problemas do foro mental. A inauguração teve inter-
pretação de língua gestual e a Maria estava lá.



AMÉLIA ANIL E DANIELA COSTA

124

Fomos tomar uma cerveja nas renovadas galerias de Paris. 
Deixara de trabalhar na associação e dedicava-se com afinco a 
gerir um negócio na área do turismo. Ficou muito entusiasmada 
quando soube que me dedicava agora ao mundo dos vinhos e te-
cemos logo ali algumas possibilidades de colaboração. De facto, a 
partir desse dia, abri as portas da quinta a grupos de turistas leva-
dos por ela para contactarem com a origem do néctar dos deuses.

Estava agora divorciada, depois de um processo muito arras-
tado no tempo e consequentemente muito sofrido. Dizia-se, con-
tudo, preparada para deitar tudo para trás das costas e seguir com 
a vida em frente, até porque as filhas eram a sua razão de existir 
e ela agradecia todo o seu percurso de vida exatamente por ter 
tido a bênção de ser mãe. A elas, passou muitos dos seus valores e 
ensinou-as a serem determinadas e confiantes.

Desconfiado da super-energia da minha amiga, por saber que 
os medos e os traumas continuavam a borbulhar por baixo do 
manto de lava do seu otimismo, despedi-me dela e voltei ainda 
nessa noite para a quinta.

Num aparente paradoxo, passei a dedicar-me à produção de 
vinho e abri uma clínica para desabituação do álcool na minha 
propriedade. No hospital havia-me especializado bastante no 
tratamento de alcoólicos e, naquela região, fui-me aperceben-
do de um número elevado de pessoas com problemas ligados ao 
consumo de álcool, sobretudo entre os trabalhadores rurais. Foi 
um projeto que me ocupou imenso, apesar de ter vários cola-
boradores inclusivamente na parte médica, e que me proporcio-
nou simultaneamente a recriação de laços afetivos e o despontar 
tímido de um sentido que devolveu a vontade de viver. Decidi 
que haveria de escrever um livro onde pudesse dar voz a pessoas 
simples, pobres, sacrificadas pela vida e que no entanto têm tan-
to para ensinar.
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Um dia, estava a cuidar das rosas do meu pai, quando um car-
ro se aproximou. Vi sair de dentro a Maria, sorridente e perturba-
da. Convidei-a a sentar-se debaixo da ramada e fui buscar bebidas 
frescas. Disse-me que mudara de casa recentemente, vivia agora 
quase em frente ao mar, numa zona muito agradável, e na com-
panhia das filhas e do cão. O seu negócio ia de vento em popa. 
Porém…

Não conseguiu prosseguir e eu dei-lhe tempo para chorar e se 
restabelecer.

Porém, no percurso que agora fazia de casa para o trabalho e 
vice-versa, passava diariamente por um local que lhe era fami-
liar. No seu subconsciente os alarmes tocavam cada vez que via 
um silvado muito perto da estrada e no dia anterior descobrira 
o motivo. Era para ali que a sua irmã ia ter relações sexuais com 
os namorados, obrigando-a a ficar no banco de trás coberta por 
uma manta. Era ali que vivenciava o terror de acreditar que a irmã 
estava a ser assassinada e de seguida ia ser ela. Era ali que era cor-
tada em fatias grossas a possibilidade de ser criança.

— Quem me dera poder dizer a todos os pais que nenhum 
irmão deve tomar conta doutro irmão! Não queria que isto se re-
petisse com mais ninguém!

Ocorreu-me então escrever a história dela. Foi nesse momento 
que decidi iniciar este relato. Não sei porquê, mas disse-lhe isso 
mesmo e ela fez-me um pedido. Aliás, dois. O primeiro foi ser ela 
a escolher o título.

— Fala-me de ti! Vai ser o nome do livro – afirmou.
Olhei com ar cético. Não estava nada convencido. Ela, todavia, 

é persuasiva e recordou-me:
— De todas as vezes que eu ia à sua consulta, iniciava sempre 

dizendo “fala-me de ti”! Tem de ser esse o título. Tenho ainda ou-
tro pedido – acrescentou.
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— Qual?
— Que eu escreva o último capítulo do livro.
— Mas porquê? Isso não faz muito sentido. A narrativa perde-

rá o fio condutor, o estilo vai ser alterado… não ficará coerente.
— Lino, deixe lá a coerência para outras núpcias. Vai ver que 

vai fazer sentido.
Com a descrição da conversa anterior, fica aqui esclarecido 

que as páginas que se seguem não são da minha responsabilidade.
Resta-me só frisar que sou um homem mutilado e ainda assim 

feliz. Tenho pessoas boas na minha vida. Tenho um passado que 
me estrutura. E tenho sobretudo um imenso futuro à minha espe-
ra. Sou um homem de fé, ainda que não religioso.
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CAPÍTULO  14

Este capítulo é especial, como especial foi a Vida de Maria…

Um dia, sem se aperceber que estaria a implementar um novo 
ciclo, um ciclo em que tudo o que era escuridão se apagaria dan-
do lugar à luz… como o momento em que escreve agora, sob um 
por de sol lindo, no Pinhão, com uma vista fantástica sobre o rio 
Douro, a beber limonada gelada e a aspirar os aromas inconfun-
díveis das rosas plantadas com amor.

Já a entrar num momento de vida mais tranquilo, com mais paz 
interior, acreditando sempre em melhores, consciência que lhe foi 
dada pelo astrólogo e pela Vida. Andava muito feliz, dando asas à 
paixão pelas telas e pelas tintas, combinando-as com as palavras, 
que irrompiam atabalhoadamente na sua cabeça e coração. Por 
vezes a urgência de comunicar, leva-a a escrever diretamente no 
Facebook, mostrando a sua espontaneidade, abertura para o Novo 
Mundo que inesperadamente se instalava todos os dias na sua Vida.

Maria era uma profissional de mão cheia, muito reconhecida 
por toda a gente, a esta altura da sua vida, de facto, era de se tirar 
o chapéu. Se por um lado era carente, chorava imenso na calada 
da noite; quem a via, sentia sempre o amor por perto. No trabalho 
tinha muito cuidado com o seu coração, porque, estava na área 
comercial e era devido distanciamento para que o passado não se 
tornasse presente.
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Não tinha horas vagas, irrompendo pela noite adentro, fazia 
trabalhos manuais e, próximo do Natal, oferecia presentes feitos 
por ela própria, sempre personalizados, com escrita pessoal… en-
fim, tudo com uma alegria e pressa de espreitar a reação, sempre 
com uma frase especial para cada Pessoa.

Na área comercial, atendia muitas pessoas. Ela para os amigos 
dizia muitas vezes que tinha “os muros de Berlim” construídos à 
sua volta, não fosse o diabo tece-las e ela vir outra vez a ouvir os 
piropos interesseiros que não traziam valor à sua vida e apenas a 
obrigariam a revisitar o passado que ela não queria ter ainda tão 
presente.

Sempre desconfiada dos elogio dos homens, que não estava 
alinhado com o coração, pelo que tentava ser muito contida. Ti-
nha não sei quantos trabalhos, desde comercial, a eventos exclu-
sivos de acolhimento, passando pelo Turismo e finalmente ligada 
à televisão. Amava ali o que fazia, usando a sua Língua Materna 
para fazer chegar alguns conteúdos televisivos aos surdos, à sua 
gente, aos seus pares. Trabalhava há um ano e meio numa es-
tação televisiva, mais propriamente a Norte TV. Era ali que se 
soltava emocionalmente, acarinhada por praticamente todos 
que com ela se cruzavam, e por sua vez Maria tinha sempre algo 
emocional para partilhar, um sorriso, uma palava, sempre senti-
da para o próximo. De facto era aqui que ela se alinhava entre o 
que era, e o que sentidamente gostaria de ser: solta, a dizer o que 
sente, sem ser julgada, sem que se aproveitassem dela nas suas 
genuínas palavras.

Maria estava fechada para o amor, amor de um homem. Em-
bora considerasse que precisava ser feliz, a solidão estava na Sua 
Vida, o tempo lhe iria merecer uma união livre e não libertina, 
sincera, genuína, com tudo o que merecesse e sempre lhe foi ne-
gado na sua plenitude…com muito amor, consideração e partilha.
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Como na TV tinha horário fixo, como aqui ela era ela, tal e 
qual, porque sentia que não havia maldade nas pessoas que ali 
trabalhavam, então era como se os muros de Berlim se baixassem 
terra adentro e imponentemente a Maria tal qual sem filtros como 
sonhava se 24 horas soltava-se, como uma ave a sair do seu pouso 
noturno, para amar a Vida.

Portanto, nos fins de tarde, altura em que tinha maior carga 
horária de trabalho televisivo, era ela.

Um belo dia, estaria praticamente no seu horário de saída para 
a TV Norte, entrou um senhor acompanhado de um casal, soli-
citando uma abordagem na área em que ela operava. Não estava 
mais nenhum comercial. Estaria já despida de qualquer “armadu-
ra” de trabalho e atendeu muito solta, muito feliz, aquelas pessoas, 
apesar de ter horários para cumprir e não pudesse ali permanecer 
muito mais tempo.

Porém, o tempo não corria a favor de Maria e sentia o coração 
a palpitar-lhe profundamente, ficou a pensar que a pressão do ho-
rário se instalava e o coração acusava essa preocupação.

Com o máximo cuidado, explicando o que se passava, convi-
dou-os a voltar no dia seguinte.

Nesse dia, precipitou-se numa corrida automóvel vertiginosa, 
para diminuir o atraso que levava.

No dia seguinte o homem voltou, assim como nos vários dias 
seguintes e nos tempos que decorreram, dado que era um cliente 
que tinha chegado “sem muros de Berlim”, à boa maneira de Maria. 
Sentidamente, por razões que só o acaso de vida viria a demons-
trar, Jayr e Maria tornaram-se amigos muito próximos. Ele vivia 
no Brasil e tinha negócios em Portugal, pelo que ia e vinha com 
frequência. Foi neste contexto que o negócio, também ele fechado, 
com a Maria de forma muito especial… tudo era diferente para 
Jayr cada dificuldade para Maria era um desafio a ultrapassar….
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Entretanto, desenvolviam a sua amizade simultaneamente, 
trocavam livros escritos pelos próprios, Maria aproveitava para 
ler a matéria que era do seu interesse, sem nunca ter-se preocu-
pado em saber quem ele era.

Já tinham conversado imenso de tudo e de nada.
Importa apenas dizer que Jayr foi o “ponto de apoio para Maria 

entrar no novo ciclo, levantando o Mundo” merecedora de tudo 
o que tinha direito e lhe fora negado sempre. Ele, pouco sabendo, 
mas percebendo que Maria era tão filosófica e chorava à “menor 
picada”, com uma intuição apuradíssima, um coração gigante, 
uma sinceridade cristalina, acabou sendo o mais profundo Ami-
go da Vida de Maria, neste novo ciclo.

Mas porquê tudo isto: ele era sincero, verdadeiro, pragmático, 
prático, com uma simpatia vigorosíssima, com um grande respei-
to pela Mulher, sempre elogiando com sinceridade, sem aquela 
situação de chávena com pires, ou seja elogio soltava-se sozinho, 
não precisava nada mais… elogio saía da boca de Jayr apenas se 
fosse merecedor, mas se o fosse, eram pétalas de Vida no coração 
de Maria.

Maria levou esta Amizade ao fundo do seu Ser…. Entre deslo-
cações, presume Maria que nunca tenha havido ausências… Ora 
o whatsapp era o meio que os ligava na distância. Maria escreven-
do o que sentia sempre, filosofando e brincando, genuinamente 
Maria. Jayr, apesar de não gostar de conversas que não são prag-
máticas, a poesia nas palavras que Maria sempre escrevia, ele per-
mitia-se aceitar, ora respondendo, ora não, mas sempre com uma 
cumplicidade muito genuína.

Ambos tinham uma personalidade no trabalho muito inci-
siva, mas permitiam-se esta constante troca de afeto, genuíno e 
sincero.

Nestas múltiplas conversas, choros por “picadas” inofensivas, 
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Maria sentiu-se cada vez mais feliz com esta relação cada vez mais 
profunda e transparente. Dizia-lhe muitas vezes:

— És Sol, Júpiter e Mar”
Neste caldo de respeito, felicidade e alegria, decide que o livro 

que quer escrever vai avançar, quanto mais não seja para que fi-
zesse definitivamente a catarse de Vida que precisava fazer mas 
ainda não tinha ocorrido. Escrever um romance, agora seria im-
petuoso.

Esta energia catapultou um rápido convite ao Lino para que a 
ajudasse a “coautoriar “ esta escrita.

Assim se desenvolveu a coragem de Maria escrever os capítu-
los apressados de quem quer apressadamente escrever um livro 
e arrumar uma vida, tocar o futuro pra frente sem as amarras do 
passado, partilhando-os com o coautor.

O que Jayr ofereceu a Maria foi algo que para ela seria indis-
pensável para que tocar a Vida para a frente.

Acabou sendo assessora dele para os seus negócios em Portu-
gal, uma amizade inexcedível…. Em seis meses, a Vida de Maria 
virou um conto de fadas, que lhe moldará o futuro, para sem-
pre com o foco profissional, a prioridade de Suas encantadoras 
filhas, sempre, com um amigo inexcedível, que numa deslocação 
ao Brasil, percebeu que tudo o que achava de Jayr na realidade era 
muito pouco para a realidade desta Alma, que acabou vivencian-
do na sua ida ao Brasil.

Esta visita teve o condão de que Maria iria dedicar tudo o que 
pudesse para o exigente trabalho que se avizinhava, percebendo 
que estaria em frente de uma Pessoa de facto muito especial.

Nesta curta estadia partilhou Freddie Mercury que sabia que 
Maria muito desejava ver… enfim, partilhas imensas, memorá-
veis, desinteressadas, sinceras, genuínas, sem nada em troca…

Ficou na estrada da comum cumplicidade “We are the cham-
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pions” do famoso e emocionante cantor, partilhado por Jayr, uma 
frase que é inexcedível de autoria do próprio “o melhor das coi-
sas não são coisas, sucesso total” e finalmente algo partilhado que 
mais não era que selar a cumplicidade em que uma parte era fi-
losófica e outra pragmática. A escolha de Jayr ditaria a sua parte, 
ficou selado o pragmatismo que denunciava Maria para sempre.

Maria sentia-se uma verdadeira princesa. Finalmente conhe-
cia Homens na Terra de boa vontade…

Obrigada, Jayr, nada é por acaso, o futuro a Deus pertence, a 
loucura do presente é para ser vivida com responsabilidade e tudo 
o resto entregue ao Universo, Deus, o que quer que seja….

Obrigada porque foi o ponto de apoio para ela aceitar merecer 
o que estava para chegar e parar definitivamente com “não mere-
ço tanto”, acabando por atrair o que pensava: o não merecimento.

Maria desafia todos os Seres Humanos a serem melhores uns 
com os outros, que cada um se ame tanto na medida em que quer 
amar os outros, porque ninguém consegue amar ninguém mais 
do que a dimensão de si próprio. Por isso, por favor, aprendam a 
amar-se na dimensão que quiserem amar os outros! Não há outro 
caminho.
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Quem é quem

Sobre as autoras: 
Amélia Amil escreveu a sua história de vida real. 
Daniela Costa romanceou a história, reescrevendo-a, sem per-

der a essência da realidade. 
Este trabalho durou quase um ano. 

Sobre o Prefácio: 
Generosamente escrito, após leitura da obra, pela jornalista e 

escritora Mónica Franco. 
Não mudarei uma linha pelo respeito, consideração e admiração 

que tenho por esta escritora, sem ‘papas na língua’, que escreve de 
‘língua afiada’ mas com todos ‘os pontos nos iis’, com toda a sensi-
bilidade que lhe é reconhecida. 

Mónica Franco é autora de imensas publicações, hoje muito 
dedicada às edições de todas as obras escritas e filmadas do famo-
so Ljubomir Stanisic 

Sobre os Direitos de Autor: 
Todos os autores e intervenientes cedem os Direitos de Autor, 

de acordo com o que está estipulado pela Editora, no Contrato de 
Edição, a AMÉLIA AMIL. 
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AMÉLIA MANUELA AMIL LOPES

CODA – Children of Deaf Adult (filha de Pais Surdos nativos 
de Língua Gestual), nasceu no dia 5 de março, 1960.

HABILITAÇÕES ACADÉMICAS E PROFISSIONAIS: 
Bacharelato em Animação Cultural na ESAP (1987-1989); Li-

cenciatura Teatro na ESAP (2006); Intérprete de Língua Gestual 
reconhecida por José Bettencourt, então Presidente da Associa-
ção Portuguesa de Surdos com sede em Lisboa. (1988); Formação 
Pedagógica inicial de formadores, curso da AEP - 105 horas de 
formação (2010); Pós-graduação em Língua Gestual Portuguesa e 
Educação de Surdos Da Universidade Católica de Lisboa (2018).

LÍNGUAS: 
Língua Materna; Língua Gestual Portuguesa; Língua Estran-

geira - Francês (Institut Français du Porto) (1972- 1978).
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ATIVIDADE DOCENTE: 
ESE - Escola Superior de Educação do Porto - Professores do 

Ensino Especial - Aulas de Língua Gestual e orientadora de está-
gios (1987- 1988); ESE PF - Escola Superior de Educação de Paula 
Frassinetti (1990- 2003); CAP - Certificado de Registo de Forma-
dor para Educadores, registo nº. CCPFC/RFO-10819/00 (2000).

ATIVIDADES POLIVALENTES: 
Liderou todo o processo de obtenção de instalações compra-

das, para a sede da Associação de Surdos do Porto que, pela pri-
meira vez na história desta entidade, foi inaugurada pelo Minis-
tro da Segurança Social, Dr. Silva Peneda, acompanhado pelo Dr. 
Mário Cerqueira, Governador Civil do Porto e pelo Dr. Fernando 
Gomes, Presidente da Câmara Municipal do Porto, em 1991.

Comercial a tempo parcial, em atividade ligada ao Turismo de 
Ar Livre: caravanas e autocaravanas.

AO SERVIÇO DA LÍNGUA GESTUAL PORTUGUESA:
Primeira intérprete e monitora formal de Língua Gestual Por-

tuguesa, na Delegação do Porto da Associação Portuguesa de Sur-
dos, que foi extinta e deu lugar à Associação de Surdos do Porto. 
(1985-2006);

Monitora de Alfabetização de Surdos, até ao 6º não de Esco-
laridade, certificada pela Direção Geral de Educação de Adultos 
(1985-1988);

Mais de 300 horas de interpretação em Língua Gestual Portu-
guesa em contexto de Tribunal e Polícia Judiciária. (1985 - 2002);

Como formadora, divulgou a Língua Gestual em Escolas (In-
fante D. Henrique, Soares dos Reis, e Augusto Gil), Colégios de 
Surdos, Centros de Reabilitação da Segurança Social (Condessa 
de Lobão, Granja e Areosa) e na APECDA. (1985-1999):
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Formadora Profissional no âmbito da certificação de Qualida-
de da “Yazaki Saltano de Portugal”, empresa modelo no Emprego 
de deficientes (1994-1995);

Contos de histórias em Língua Gestual, a crianças do 1º ciclo 
da APECDA (1990-1993);

Intérprete na PORTWAY-HOND LINE PORTUGAL, SA, no 
Aeroporto Francisco Sá Carneiro, no âmbito de disponibilizar em 
Língua Gestual os conteúdos formativos aos funcionários surdos 
(1990 e 2016).

Intérprete em eventos públicos: Seminários, Conferências, 
Colóquios e Encontros Políticos, mais de 200 horas (1985 - ativi-
dade em contínuo);

Intérprete Trilingue, envolvendo Francês, no grupo “EURO-
ACTION” grupo não governamental da CEE, agora União Eu-
ropeia, acompanhando a Comunidade Surda nas deslocações à 
Bélgica para discussão de trabalhos (1988).

Promove o 1º. Debate sobre a importância de Língua Gestual 
na formação dos surdos, a partir do Filme “Filhos de um Deus 
Menor”, defendendo a Língua Gestual como Língua materna do 
cidadão surdo (1987)

Faz parte da Comissão técnica que elaborou o “GESTUÁRIO”, 
edição do SNR - DGEB, sob a tutela do Ministério da Segurança 
Social, o primeiro dicionário de Língua Gestual Portuguesa edi-
tado (1991);

Primeira intérprete de Língua Gestual do Norte, na RTP1, em 
direto, interpretando (1990-1994): “Bom Dia” com Manuel Luís 
Goucha; Notícias às 8h e 9 h; Jornais das 13h com Júlio Maga-
lhães; Boletim Meteorológico; Rubrica de ensino de Língua Ges-
tual por TV.

Participou como convidada em programas televisivos: SIC - “E 
o resto é conversa” - Tema “As Mãos”; SIC - “Os donos da Bola” 
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- Leitura labial, programa conduzido por Jorge Gabriel; RTP1 “ 
Pela Manhã” - Tema “A voz”; RTP1, “Bom Dia” - Tema “Congres-
so de Língua Gestual, que futuro?”; PORTO CANAL - “Pontos 
nos iis”, programa conduzido por Ana Guedes, sobre a comunica-
ção ou ausência dela, no seio de uma família cujos pais são surdos 
(2018, novembro).

Sócia fundadora da ASASM (2010).
Intérprete de Língua Gestual para a instituição que cuida dos 

“Sem Abrigo” CASA (2014 atividade em cominuo sempre que há 
um sem abrigo surdo).

Intérprete de Língua Gestual do primeiro-ministro, António 
Costa, nas suas deslocações a Matosinhos, como líder partidário, 
em comícios e outras ações públicas (2015-2020).

Intérprete de Língua Gestual do grupo musical “Expensive 
Soul”, espetáculo da comemoração dos 20 anos de carreira, no 
Altice Arena em Lisboa (23 de novembro de 2019).

Intérprete de Língua Gestual Residente no PORTO CANAL 
(2017 atividade em contínuo).

Intérprete de Língua Gestual do Comediante Ferrando Rocha, 
no canal You Tube “Pi100pé” (2019 atividade interrompida devi-
do à pandemia).

PUBLICAÇÕES E EVENTOS PÚBLICOS:
O Corpo e Espaço (1987); Comunicação Gestual e Integração 

Europeia (1991); Federação de Surdos, o quê e para quê (1991); 
Língua Gestual Portuguesa (1994); Toxicodependência (1995); 
Dar voz à sociedade de informação - as tecnologias das lingua-
gens no âmbito do V Programa - Fórum Picoas (1999); Arte e 
terapia - Espaço T - (2000); Novas tecnologias e Comunicações 
para Surdos (2000); 1º Encontro Nacional de Surdos em Fátima, 
no âmbito da manifestação realizada, com interpretação em Lín-
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gua Gestual da Missa; Língua Gestual Língua-Mãe dos surdos; 
“Vem falar comigo 1”, Editora Asa, de Vieira, Constança Verde-
lho e Amil, Amélia (1990); “Férias Portáteis”, de Amil, Amélia 
(2011); “Rasgar Silêncios” - livro escrito, em áudio e interpretado 
em Língua Gestual, por uma surda nativa, primeiro livro, versão 
portuguesa, que se conhece em Portugal e além fronteiras, com 
acessibilidade, qualquer que seja a diversidade cultural da Pessoa 
Humana.  A versão inglesa será disponibilizada numa 2ª fase, em 
escrita, áudio e Língua Gestual Internacional.

MENÇÕES HONROSAS:
Associação de Intérpretes de Língua Gestual Portuguesa - pla-

ca comemorativa pelos serviços prestados na RTP1 e como intér-
prete junto da comunidade surda (31 de janeiro de 1994);

Vários louvores da Delegação do Porto da Associação Portu-
guesa de Surdos, pelo trabalho desenvolvido em prol da Comu-
nidade Surda;

Várias missivas da Associação de Surdos do Porto com louvo-
res sobre o trabalho desenvolvido em prol da comunidade surda 
(até 2006);

Prémio “Visão de Futuro” do Oculista Avenidas, atribuído pela 
“Breakfast Girls Just Wanna Have Fun” (8 março 2020);

ORGÃOS SOCIAIS DE ENTIDADES ASSOCIATIVAS:
Presidente da Assembleia-Geral da APTEC - Associação de 

Pessoas e Tecnologias na Inserção Social;
Sócia fundadora ASASM - Associação de Surdos de Apoio a 

Surdos de Matosinhos (2010);
Revitaliza a Mesa do setor das caravanas e autocaravanas na 

ACAP (2006);
Secretária da Assembleia-Geral da ACAP (2010);
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Vice-Presidente da ASASM (2010-2014).

HOBBYS, DO PONTO DE VISTA DO UTILIZADOR:
Poesia; manualidades; pintura a óleo – espátula, a vida en-

quanto espelho do pensamento… Escrita de apontamentos sobre 
esta índole; Reikiana, nível III, formação obtida com a Dra. Cla-
ra Almeida; Tarot – curso de iniciação pelo Dr. Miguel Olivei-
ra e o Dr. António Caldeira; Sensibilização sobre os princípios 
da Astrologia por Miguel Oliveira; Estudos Chineses, no IEETC 
(Instituto Europeu de Estudos Tradicionais Chineses), na área do 
Feng Shui, I Ching e Leitura de Rosto, ferramentas de autoco-
nhecimento, de harmonia e nutrição. A base e aprendizagem, o 
caminho eterno do aprendizado e o lugar da Mestria “inacabada” 
(a abordagem da cultura chinesa nesta área).

VIAGENS: Brasil (1978-2005-2006-2019); Moçambique (1989 
e 1993); Grécia e Ilhas Gregas (2005); Tailândia, Ilhas Pee-Pee 
(2007); Cabo Verde (2000 e 2008); Bali (2009); Panamá (2010); 
Tanzânia e Quénia (2010); Zanzibar (2012); Malásia (2018); Te-
nerife (2019); Goa (2019).
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DANIELA COSTA 

Oriunda de uma aldeia na encosta do Alvão, perto de Vila Real, 
estudou na Universidade do Minho, em Braga, onde se licenciou 
em Português, em 2003.

Quando ainda passava muitas horas em Vila Real, à espera do 
autocarro para casa no final de um dia de aulas, descobriu a ma-
gia das bibliotecas e ali iniciou-se na tarefa de conhecer mundo 
através dos livros.

Mais tarde, a grande viagem aconteceu rumo a Timor, onde foi 
voluntária, ensinando Português numa escola primária. Depois, 
viveu em Lisboa, onde trabalhou no Instituto S. João de Deus, 
ligada a projetos de cooperação com o país do sol nascente.

Atualmente, vive no Porto, tem uma filha e dedica-se a tempo 
inteiro à escrita. 

Foi distinguida com o 1.º Prémio do I Concurso Literário or-

http://www.universidadedominho.pt/
http://www.isjd.pt/
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ganizado pela Embaixada da República da Coreia em Portugal, 
com José Luís Peixoto à cabeça do júri e o 3.º Prémio da 16.ª edi-
ção do Concurso Literário Dr. João Isabel, organizado pela Câ-
mara Municipal de Manteigas, entre outros. 

Atualmente, integra o projeto CELA, que permitirá uma coo-
peração a nível europeu entre escritores, tradutores e profissionais 
literários em início de carreira, com o objetivo de tornar possível 
uma carreira internacional.

É a responsável pelas “Biografias por Encomenda”, tendo es-
crito dezenas de livros, destacando-se livros de memórias de gen-
te comum, contos infantis, cartas e monografias para empresas e 
outras entidades. 

Paralelamente, dá formação e dinamiza oficinas de Escrita 
Criativa e faz revisão de texto.

“Uma bomba a iluminar a noite do Marão”, publicado em 2018 
pela Afrontamento, é o seu primeiro romance. Em 2014, publica 
“Dançar à Chuva” (edição de autor), uma coletânea de histórias 
de vida. Escreveu para o público infantil “Dá o Salto com o Dro-
pi”, em parceria com a Associação Unificar, editado pela Editorial 
Novembro em 2018 e “Aprende a Ser Saudável com o Joca e a 
Maria”, editado pela Afrontamento em março de 2019, inserido 
no Plano Nacional de Leitura.

https://www.cela-europe.com/participants/daniela-costa/
http://www.biografiasporencomenda.com/
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JOANA COTTIM 

Nasceu em Rio Tinto, Gondomar, em 1986. Sendo filha de pais 
Surdos, o seu contacto com a Língua Gestual Portuguesa foi pre-
coce e estimulou muito o seu interesse em aprender outra língua: 
a Língua Portuguesa. Tendo um percurso académico maioritaria-
mente em turmas de ouvintes, sempre teve a vontade de ingressar 
na Comunidade Surda, no Movimento Associativo e estimular a 
importância das lideranças nos jovens na matéria da Acessibili-
dade e dos Direitos à Língua, à Cultura e à Cidadania. Fruto dis-
so, em 2013, fundou a Comissão Nacional de Juventude Surda 
(CNJS), instituição que se mantém ativa nos dias de hoje.

Licenciou-se em Ciências da Educação e em Língua Gestual 
Portuguesa estando, desde 2009, a dar aulas em escolas de refe-
rência para a educação bilingue de alunos Surdos e tem como so-
nho principal poder assumir a Direção de uma dessas escolas.
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Entretanto, a sua ação não se restringe a uma sala de aulas e, 
desse modo, procura alargar horizontes o que a levou a exercer 
mediação sócio educativa e consultoria em instituições de cultu-
ra tais como o TNSJ, a Fundação de Serralves e o Teatro de Ma-
rionetas do Porto, prestando aconselhamento e orientação para a 
acessibilidade de conteúdos para as Pessoas Surdas. Recentemen-
te aceitou o desafio de assumir o papel de atriz principal do “Lín-
gua”, um espetáculo de Cátia Pinheiro, José Nunes e Diogo Bento 
que utiliza a Língua Gestual Portuguesa como veículo primordial 
de comunicação e que pretende colocar em causa as relações de 
poder e de privilégio que estruturam há muito o teatro.

A Joana vive em união de facto com uma pessoa Surda e, des-
sa relação, tem um filho de um ano e meio que é, naturalmente, 
bilíngue (LGP + Língua Portuguesa). Adora estar em família, de 
conviver com amigos e amigas, viajar e, sobretudo, de estar em 
sintonia com tudo e com todos.
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SARA PALMEIRA

Natural do Porto e criada em Vila do Conde, a 5 minutos da 
praia, é este, portanto, o seu refúgio predileto até aos dias de hoje. 
É no mar que encontra a serenidade que precisa para os seus dias. 
A sua surdez profunda bilateral foi diagnosticada aos nove meses 
de idade, mas foi um acaso feliz, porque é a 2ª geração de uma 
família surda. É licenciada em Educação Básica pela Escola Supe-
rior de Educação do Instituto Politécnico do Porto e atualmente a 
exercer funções na Farfetch. 

Participou num programa de estudo internacional de leader-
ship na Dinamarca e por lá viveu durante nove meses, seguin-
do-se um capítulo de seis meses na Bélgica, onde estagiou na 
European Union of the Deaf. 

É fundadora do programa DADE, um programa de entrevis-
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tas e de vídeos, que para além de explorar contextos sociocul-
turais da Comunidade Surda Portuguesa, engloba vários temas 
da atualidade e onde a Língua Gestual Portuguesa é um requi-
sito obrigatório. 




