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Críticos. Essa gentinha com a mania. Esse tipo de pessoas sem coração que só diz mal de livros porque sim. Por-

que são ruins e porque lhes apetece. Toda a gente sabe que os críticos são pessoas com nariz empinado que se 

julgam superiores apenas pela razão de que nunca publicaram um livro e talvez muitos deles sejam escritores fa-

lhados, com folhas rasgadas e documentos eliminados nos computadores. Os críticos de cartão são ainda piores 

que os críticos de gaveta. O crítico consegue escrever um texto sacando dos seus vastos conhecimentos sobre 

Nikolai Gogol, E. E. Cummings e Biermann. Nota-se que estamos perante um crítico a sério quando o seu texto é 

tão ou mais complexo que a obra que acabamos de ler. Um verdadeiro crítico recusa-se a pegar em obras desses 

pseudo-livros com elfos ou robôs. Os críticos de cartão são aquelas pessoas 

vis que tentam imitar o verdadeiro crítico, mas sem a sua elegância. Tenta 

ler Wordsworth, Goether, Schiller, Dreiser mas falha redondamente. Não 

entende nada do que acabou de ler, mas nem por isso se vê com uma tare-

fa menos simples. Escreve o que lhe vai na alma, cunha de crítica e segue o 

seu caminho. Outros críticos de cartão lêem e entendem o que acabaram 

de ler. Descortinam simbolismos, escrevem textos algo extensos, mas a sua 

crueldade acaba por vir ao de cima mais cedo ou mais tarde e levam com 

os insultos e indignações dos autores, que coitadinhos sentem que essa 

pessoa não é crítico, nem é nada. Um nada com a mania que é grande. Al-

guns críticos de cartão sucumbem ao peso da população e têm duas saídas: 

ignoram e continuam com o seu trabalho ou fecham a loja e desistem por-

que não estão para aí virados. 

Mas, caros leitores os perigos que as editoras enfrentam são ainda piores! Os críticos de gaveta aparecem de re-

lance e não sabemos de onde saíram. Reproduzem-se como coelhos e normalmente aparecem em blogues. Esta 

ameaça que as editoras enfrentam é um perigo constante. As pobrezinhas têm de se defender das suas críticas 

mal formadas e acima de tudo mal-agradecidas. Um crítico de gaveta, quando deita abaixo um livro, mostra a sua 

tacanhez, a sua incultura por não se ajoelhar perante obra majestosa! Os críticos são ignorados pelos leitores que 

nem os reconhece, os críticos de cartão merecem apenas a leitura simpática de um leitor ou outro devido à sua 

ruindade. Mas os críticos de gaveta são pessoas, cujos textos são lidos por centenas de pessoas. Se centenas de 

pessoas lêem uma crítica mal formada sobre um livro brilhante e soberbo, como é que irão as editoras vender os 

seus livros num mercado tão fechado? 

Pois é, meus caros leitores, graças a Deus que em terras lusas não existem nem críticos de gaveta, nem críticos de 

cartão. Existem críticos e pessoas honestas que escrevem opiniões sobre os livros que leram. Por isso, as editoras 

ou pseudo pelo menos, deveriam apoiar tanto as críticas de revista, como as críticas em blogue, tal como as opini-

ões na blogosfera, sejam elas positivas ou negativas. Um autor sem críticas, é um autor ignorado, é um autor con-

denado a viver com uma evolução lenta da sua escrita. Por isso saúdo todas as pessoas que se dedicam tanto à 

crítica, como à escrita de opiniões. Sejam sempre sinceras, porque a literatura não vive de hipocrisias.  

Sem Papas na Língua 

Crónicas de uma ruiva na blogosfera literária portuguesa 

Críticos de Cartão 
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O Solucionador 

O senhor Adalberto descuidou-se com uma ventosida-
de das tripas. O senhor Dimas, demasiado cortês para 
dar conta, aproveitou para amplificar um suspiro de 
tédio. Verbalizaram os dois ao mesmo tempo: – Que 
será da Dona Adelaide? –, garantindo assim, a  imortali-
dade para todo esse dia. 

Mas de que serve a vida quando se está aferrolhado 
numa cela? 

Dois senhores tão respeitáveis, cada qual no seu beli-
che, em farda de penitente. Ainda para mais na ala dos 
ranhosos, onde só acompanham com assassinos e trafi-
cantes de alto coturno. Que teria acontecido para irem 
ali bater com os costados? 

Ajustemos tempo e espaço à procura de uma resposta.  

 

Eis-nos alguns meses atrasado, em plena Rua da Sé, a 
veia cava de Alfama. Um povaréu de meia dúzia ajunta-
se à porta da loja da Dona Adelaide. Evitam pisar os 
souvenirs derribados que fogem do macadame para o 
alcatrão, alguns desfeitos em cacos. Lá dentro a choro-
sa senhora ampara-se no seu velho amigo Adalberto. 
Raça de homem que quando se enerva gagueja à exas-
peração. E contudo os dois entendem-se perfeitamen-
te. 

– Mas, mas…, que, que… 

– Que foi que me aconteceu? Olhe, vizinho, os 
pirralhos outra vez. Já viu bem o prejuízo? Passaram 
por aí, na correria, desencabrestados, na galhofa, e lá 
me deitaram o expositor ao chão. Já é a terceira vez. 

– E on, on, ontem… 

 – Eu sei, eu sei, ontem foram à sua mercearia. 

– E noutro di, di, di… 

– Pois foi, a barbearia do senhor Dimas. Parti-
ram-lhe a montra, que malandros. Filhos de uma gran-
de porca parideira, as mães deles que me desculpem, 
valha-me nosso Senhor. Eu que até conheço uma delas, 
tão boa senhora, coitadinha, uma santa, até custa a 
acreditar que tenha parido aquela avantesma. 

Os três arriba notados reúnem ao fim dessa tarde à mesa 
da pastelaria, talvez por um mero acaso. 

– Isto não, não, não pode continuar. 

– Pois não. Alguém tem de sair do sério e fazer 
alguma coisa.  

– Filhos de uma grande porca parideira… 

– Oiçam cá, estou a ter uma ideia. E se lhes pre-
gássemos um cagaço? 

– Um ca, ca, ca… 

– Sim, um susto: assim pensam duas vezes antes 
de se voltarem a meter com pessoas honradas. Os malan-
dros são só dois. Eu sei onde se escondem. Apanhamo-
los a jeito e levam uma carga de porrada, que é para 
aprenderem. Eu e aqui o amigo Adalberto somos bem 
homens para isso. E sempre podemos pedir ajuda ao 
meu sobrinho, que é polícia na tropa. 

Palavras de herói, sem dúvida, sequioso por justiça e dis-
posto a ir ver dela. Coisa mui rara nestes dias desanima-
dos. E não é que os outros dois bateram palmas de 
apoio? 

 

Faço uma pausa na história para adiantar mais qualquer 
coisa sobre as nossas três alminhas. Começando pela se-
nhora, uma carreira longeva de profissões genuínas: so-
peira, costureira, puta, fadista, madame de casa de meni-
nas, empresária. Toda a experiencia da vida reunida num 
negócio de postais com vistas, miniaturas de eléctricos, 
azulejos pintados à mão e galos de Barcelos, para delícia 
dos camones. 

Segue-se o gago, outro madurão. Em novo migrou à Fran-
ça, por lá andou a assentar tijolos e limpar retretes. Não 
voltou mais rico ou mais sabido, mas caiu-lhe nos braços 
uma mercearia em herança, menos mal afreguesada, por 
lá se vai desenrascando. 

O Dimas é o mais novo, ainda não tem quarenta, há san-
gue naquela guelra. Nunca saiu do país, nem de Lisboa, 
raramente põe o pé fora de Alfama. Não é lá grande bar-
beiro, só faz um penteado, escusam de levar fotos das 

3 



4 

revistas ou dizer que querem como fulano ou sicrano. 
Mas em que outro salão conseguem cortar o cabelo 
por sete euros? 

De volta à leitaria onde os deixámos a arrefecer o galão 
em devaneios de vingança. Lembram-se do que dizia o 
barbeiro? “Eu sei onde eles se escondem…” 

 

Um esconderijo e peras. O beco mais assombrado, um 
portãozito tão ferrugento que ninguém desconfia estar 
destrancado, um pátio atulhado de tudo quanto é por-
caria inútil. 

 – Não acha que devíamos esperar pelo seu pri-
mo? 

 – Pois, mas ele não deu a certeza… Se calhar fi-
cou de serviço. 

 – Va, va, vamos só espreitar. 

Na quina do pátio encontrava-se um alçapão, que dois 
homens decididos conseguem abrir. Lanternas aponta-
das ao buraco: degraus de pedra velha a descer em pa-
redes de pedra velha.  

– Que bela toca de ratos! 

– Ratos de duas pernas. 

Dona Adelaide tem um súbito rebate de consciência 
pela virtude dos colegas: – Eu é não me vou enfiar ali 
dentro com dois homens, a estas horas na noite. 

Desculpa esfarrapada, um solteiro, outro viúvo, ela que 
sempre esteve acima de preconceitos burgueses. Se 
hesita é porque as pessoas de bem não se enfiam em 
tocas escuras e malcheirosas só por questões de vin-
gança, mesmo sendo grande o agravo. Além disso: – Lá 
em baixo deve estar um gelo – como bem alvitra o bar-
beiro. 

E quem tem cu tem medo, remataria eu, sem gaguejar. 

Acabou-se-lhes o gás. Meia volta, volver! Ala que se faz 
tarde. 

Os desistentes correm cosidos às paredes ao encontro 
da bendita rotina. Ao menos os últimos dez minutos da 
novela, uma mini fresquinha antes do galego fechar o 
tasco, as cenas mais picantes do DVD porno, à pressa 
que é para entregar no vídeo clube amanhã. Qual dos 
três fez o quê? Se pensam que sabem desenganem-se. 

E passaram-se uns poucos de dias. 

Já há um cliente à porta da barbearia, chegou ainda 
não eram nove, teimado em ser o primeiro. Mas quan-
do aparece o segundo ainda o encontra no mesmo sí-
tio. Cumprimentam-se, lamentam o atraso do barbeiro, 
e ficam a ver a ruela a acordar. Até advir um terceiro, 
que protesta: – Este gajo está a gozar com a gente. Já 

são quase dez horas…! 

Concordam em ir ver doutro escanhoador e tão cedo não 
voltar ao Dimas, de pronto rotulado: “Esse grande cali-
nas, que bem se abotoou à nossa conta, e agora deixa-
nos pendurados”. 

 – E logo havia de ser ao sábado! – desgosta-se 
um que de semana não tem tempo. 

Pensamento aparentado tem uma vizinha na rua de ci-
ma, que afasta pela décima vez as cortinas a ver do se-
nhor Adalberto. O passeio fronteiro continua desimpedi-
do de caixas com frutas e legumes, do merceeiro nem 
sinal. A senhora escancara a janela de primeiro andar e 
pergunta à cigana que impinge cuecas e blusas da moda: 
– Que terá acontecido ao homem, para não abrir a venda 
hoje? 

Nisto vem um casal de nuestros hermanos em turismo 
que interrompe para saber onde adquirir postales. Em 
bom portinhol lhes explicam que é um pouco mais abai-
xo, na loja da tia Adelaide. Isso não, por supuesto, que 
desse sitio já vinham enganados, pois deram com el nariz 
en la puerta. 

Muitos mais se entreolham, interrogaram, desesperam, 
enquanto a manhã passeia. Razão forte devia haver, para 
estabelecimentos tidos certos como o sol defraudarem 
assim os clientes. Logo calhando isso a um sábado. 

Não andavam longe os três falhos, logo ali na décima 
quinta esquadra às portas do Museu Militar, cada qual no 
seu cubículo, sob saraivada grossa de perguntas: 

– Onde estava você na noite de tantos para tan-
tos de Março? 

– Em casa, a dormir, senhor inspector. 

– Não vale a pena negar, o seu vizinho já confes-
sou tudo.  

E na salita ao lado outro mentia outro tanto: 

– O seu vizinho já confessou tudo. E temos teste-
munhas que os viram entrar no pátio. Confesse, sabemos 
que foram lá para se vingar dos rapazes. Só queremos 
saber o que lhes aconteceu. 

– Essa agora, senhor polícia! Eu sou uma senhora 
honesta e trabalhadeira. Esses malandros duma figa pas-
sam a vida a asneirar, nem queira saber o que já me fize-
ram. E eu é que vou responder à esquadra? 

– Eu percebo, Dona Adélia… 

– Adelaide, se faz favor! 

– …, mas que quer que lhe faça? Os rapazes já 
desapareceram há três semanas. Desde o dia, precisa-
mente, em que vocês combinaram a vingançazinha. Sim, 
nós sabemos de tudo. Temos o depoimento de um mili-
tar, parece que é parente do seu vizinho, do que não é 



gago. 

Por essa altura já o aludido tartamudo atingia o estado 
monossilábico: 

– Eu, eu, eu… 

– Se não quer falar não fale. Pior para si. Cá 
para mim isto é tudo muito suspeito. Hoje ficam cá hos-
pedados. Amanhã o juiz decidirá.  

 

Andavam mal vistos ao tempo, as senhoras e os senho-
res juízes. Diziam-os brandos, influenciáveis, vesgos. 
Que por mau desvelo deles é que isto andava sem rei 
nem roque, pois polícias e bandidos entravam juntos 
ao tribunal mas os bandidos saiam primeiro. Eis porque 
o juiz em causa, só uma vez para exemplo, decidiu se-
veramente o caso, embarcando na tese da lei de Lynch: 
– Suspeitos de homicídio premeditado de menores. 
Ficam detidos a aguardar julgamento. 

 

De como foram parar à pildra estamos esclarecidos; 
agora quero contar como se safaram, que esta história 
tem um acabar feliz. 

O cenário é novamente um tribunal, meses volvidos, 
outro sentenciador. A primeira audiência do julgamen-
to está prestes a começar. Os arguidos aproveitam à 
conversa, como bons vizinhos que são, como se estives-
sem na leitaria, e todos aqueles advogados, policias e 
funcionários fossem os mais clientes, alguns conheci-
dos de vista, entretidos noutro tanto. 

– Eu tenho um plano – torna o Dimas. 

– Outro plano? 

– É a nossa única safa. Há um gajo. Nunca o vi, 
estão a ver? Só conheço de ouvir falar.  

– Deixe-se de rodriguinhos, desembuche, vá! 

– É tudo assim meio secreto… Mas tem fama de 
resolver os problemas. Chamam-lhe “O Solucionador”. 

 

O tempo não dá para mais, já chamam os réus à sessão. 
Com tudo o que lá ouvem, tarde fora, acabam conven-
cidos que calhava ali um milagre, ou no mínimo um 
“Solucionador”. 

  

Bem viu o juiz, no seu bom senso, o escasso potencial 
maléfico daqueles incriminados, mas o bom senso não 
tem lugar na sala de audiências. Desautorizar o colega 
que primo lhos tinha mandado para penitência? Nem 
pensar! Mostrar indiferença ao choro pungente de uma 
mãe, naquele caso de duas? Muito menos. 

E que bem se lamentavam ambas: 

– Foram eles, senhor doutor juiz, tenho a certeza. 
Sempre odiaram o meu anjinho.  

– É verdade, senhor doutor juiz. E eu bem sei por-
quê. Por inveja. Já viu que nenhum deles tem filhos? 

Ora essa, um argumento de peso. Até onde podem ir a 
frustração, os ímpetos maternais recalcados, as angústias 
de não garantir imortalidade através da descendência? 
Até bem longe na escala do impensável, já se tem visto. 

Mas eu atesto sem sombra para dúvidas a inocência dos 
arguidos. Com ganas de pregar um cagaço aos malan-
drins, isso sim, já não seria nada pouco, e não tiveram 
tomates. Não o sabia o juiz, que à míngua de provas se 
agarrou aos considerandos, e assim lá escapou a más gar-
rafais nos pasquins, do tipo: “Menores desaparecidos em 
Alfama - Juiz liberta suspeitos”. 

Portanto ainda não é desta que os réus tornam ao bairro. 
Ficou agendada nova sessão para dali a uma quinzena. 

 

O senhor Adalberto descuidou-se com um traque, mero 
desabafo do intrínseco. O senhor Dimas expirou todo o 
seu tédio mais uma vez. Questionaram-se em simultâ-
neo: – O que será da Dona Adelaide? 

A resolvida senhora estava a fazer o que tinha de ser fei-
to para sair da alhada. A humidade da cela não lhe convi-
nha nada aos ossos e já faltava pachorra para aturar tan-
ta malcriação das gaiatas. Por isso lá se arranjara para 
mandar vir à visita o tal solucionador. 

Era manco, tinha um olho virosco e cuspinhava 
por entre a carência de dentes. 

– Querem o problema resolvidinho como manda 
a sapatilha? Custa 5000 à cabeça e 5000 depois 
do trabalhinho feito. 

– Hã? Tem dó, filho!  

 – Ficou com os cabelos em pé, madama? Não há 
problema, tenho soluções para todas as bolsas. Quanto é 
que querem arrotar? 

 

Muitos torreões assinalam onde os de Alfama devem la-
var os pecados. Lisboa é um mar velho onde emergem 
pináculos sineiros e nadam cardumes de gente. Gente 
que liga pouco às injustiças penadas neste mundo, pois 
contam ser ressarcidos no outro, e não duvidam que o 
merecem. 

(Este intermezzo nada adianta nem atrasa, foi só porque 
me apeteceu.) 

Nas ruelas só há gente de passagem, meros atalhadores 
de caminho, ou mercenários a saírem para ir além Alfama 
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Nas ruelas só há gente de passagem, meros atalhado-
res de caminho, ou mercenários a saírem para ir além 
Alfama vender engenho e viço. Sobe o primeiro eléctri-
co, já cansado. Topa-se um ou outro autóctone a re-
gressar, melhor será nem saber onde peregrinou toda a 
noite. Horas inúteis servem para distribuir jornais ainda 
quentinhos. Foi por eles que a desgraça primeiro se 
soube, puxada à primeira página. 

Horrível, insólito, inconcebível. 

Num piscar de olhos se espalham as novas. Melhor pre-
texto para ir bater à porta do compadre ou chamar a 
vizinha da janela. 

Morte, malvadez pura, malvadez louca. 

Nunca tal se havia visto em Lisboa ou arredores. Ainda 
se fosse no Brasil, vá. Ou em Chicago, na Cochinchina... 
Agora aqui? Deve andar próximo, o famigerado Dia do 
Juízo. 

Não vou descrever com pormenores. Não que me fal-
tem as palavras – Estropiados, sodomizados, esventra-
dos, martirizados, esfacelados, escalpelados – mas por-
que me falta o estômago. Sabia-se finalmente e com 
certeza o que acontecera aos dois adolescentes desa-
parecidos. Melhor seria ficar ignorante. 

O achado macabro estava fresco quando deram com 
ele, ali perto, na Matinha, mal escondido sob um viadu-
to. Os jovens não teriam ainda vinte e quatro horas de 
mortos. Parece que andavam há meses na boa-vai-ela, 
ao jeito de vagabundos mendicantes, a partilhar um 
colchão ratado e garrafões de tinto, como compinchas 
inseparáveis que eram. 

 

Os três lojistas aviltados só foram soltos ao terceiro dia 
do inocentamento, que são muitos mais os preceitos 
para sair do que para entrar. Encontraram-se com o 
contratado junto à muralha de Santa Luzia, onde os 
olhos se perdem na pasmaceira do rio brilhante. 

– Então? Vamos lá fazer as continhas? – propõe 
o Solucionador. 

O barbeiro passa-lhe o molho de notas, quisera ser des-
percebidamente, mas o outro cuspinha os dedos e põe-
se logo a contá-las, vaidoso. 

A contratadora não contém mais a pergunta que lhe 
atazana os fígados: – Era mesmo preciso matá-los? 

O Solucionador interrompe para enfrentar o siso repro-
vador que os dois machos também partilham. Vinca o 
pasmo com um franzir de ombros: – Não estão conten-
tes? É preciso ter lata. O que é que queriam por 1000 
euros? 
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Carrosséis 

Eram sete da manhã e o sol nascia lentamente com os 

primeiros raios a iluminar as coberturas e os toldos do 

parque de diversão. O silêncio reinava por todos os car-

rosséis e a luz amarelada iluminava lentamente os can-

tos e recantos de todo o parque. A porta da casa do 

zelador abriu-se devagar fazendo as dobradiças chia-

rem, do seu interior Zé espreitou, começando a descer 

os três degraus balançando-se calmamente. Tinha dois 

metros de altura e pesava mais de cento e quarenta 

quilos, tinha uma cabeça absurdamente pequena para 

o corpo e como único zelador do parque de diversões 

desactivado há mais de três anos, tinha ganho o hábito 

de falar sozinho.  

Retirou o enorme molho de chaves do cinto e encami-

nhou-se para a barraca das ferramentas mais pequena, 

deixando a porta escancarada e arrastou os baldes e as 

vassouras para fora. Dirigiu-se de seguida à porta do 

segundo barracão, bem maior que o das ferramentas, 

fez a porta deslizar, iluminando os vários sacos de lona 

que se encontravam estendidos pelo chão. Um cheiro 

nauseabundo soltou-se e começou a rodear Zé deixan-

do-o aborrecido. Recuou e virou-se, esquecendo-se de 

imediato do barracão pestilento e começou a enumerar 

todas as tarefas que teria ainda pela frente no seu agi-

tado dia de trabalho. 

Arrastando algumas das ferramentas e baldes foi nave-

gando por entre os vários toldos e coberturas fazendo 

pequenos gracejos, cumprimentos e saudando todos os 

carrosséis que tão bem conhecia. 

- Bom dia alegria. – disse sorridente mostrando os den-

tes amarelados. Parou junto à cobertura que seria o 

alvo de todas as suas atenções naquele dia. – Olá Lupil-

da, como vão esses parafusos? 

 Começou a dobrar a cobertura metodicamente e com 

um esmero irrepreensível, descobrindo um comprido 

Comboio-Fantasma onde a locomotiva era a cabeça de 

um enorme lobo, de boca arreganhada com enormes 

caninos aguçados que pingavam sangue e olhos zanga-

dos. Guardou a cobertura debaixo do primeiro banco e 

pegando num dos panos do bolso começou a acariciar a 

cabeça do comboio. 

 - Hoje tenho aqui um óleo de primeira para as ro-

das de trás que começaram a fazer barulho, vais ficar um 

mimo!  

Manteve a alegre conversa com o silencioso Comboio-

Fantasma enquanto polia todos os acentos, rodas e porti-

nhas. Contava-lhe as últimas novidades da telenovela da 

noite e das notícias que tinha visto no telejornal do dia 

anterior. Ia falando com uma voz carinhosa e calma. 

Quando terminou a meticulosa limpeza já o sol ia alto e 

Zé olhou para o relógio de pulso. 

 - Chiça que já é meio-dia. Bem tenho de ir à cidade 

e devo demorar, vou buscar o que falta para por isto tu-

do a mexer.  

Mudou de roupa e penteou-se, aplicando uma quantida-

de generosa de gel para o domar e o colar ao crânio. Pe-

gou nas chaves da carrinha de caixa aberta que o espera-

va no parque de estacionamento e começou a fechar to-

dos os barracões, antes de se dirigir para o centro da ci-

dade. 

*** 

O calor que se fizera sentir durante o pico da tarde já 

passara quando Zé desligou a carrinha junto à entrada do 

parque. Assobiando uma qualquer música de um dos car-

rosséis, deu a volta à carrinha, pegou num dos sacos de 

lona e atirou-o para cima do ombro enquanto pegava nos 

sacos das compras com a mão livre. 

Com alguma dificuldade conseguiu abrir a porta da entra-

da do parque, por onde o público entraria caso o Luna 

parque ainda estivesse em funcionamento. Zé gostava de 

usar a entrada principal àquela hora, quando se aproxi-
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mava a hora habitual da abertura, mesmo tendo mais 

cadeados e chaves a usar, em vez da porta de acesso 

dos funcionários por onde ele usualmente sairia para ir 

à cidade às compras ou para ir arranjar algo que faltas-

se no parque de diversões. 

 Passou os portões de acesso, a entrada principal e os 

acessos às casas-de-banho e dirigiu-se de imediato ao 

Comboio-Fantasma pousando o saco de lona no banco 

da frente.  

 - Temos aqui mercadoria fresca Lupilda! Isto para 

não te queixares que não te dou atenção. Ah pois! Já 

sabes um dia para cada um de vós! Ah pois, e hoje até 

tens algo novo! Vai ser uma animação, vais ver. Mas 

para já, há muita coisa para fazer. 

Fez o percurso de novo até à carrinha, para ir buscar o 
outro saco de lona que ainda se encontrava lá à espera. 
Colocou o segundo no último banco do comboio. Dedi-
cou-se de seguida às tarefas que ainda o aguardavam, 
abriu o barracão maior, de onde se desprendeu um 
cheiro nauseabundo que de novo se apossou de si. Des-
tapou de seguida os restantes carrosséis, libertando 
toldos e recolhendo as protecções. Quando a noite caiu 
sobre o parque e as sombras começaram a tomar conta 
dos recantos, Zé abriu a cabine de controlo e com os 
dedinhos trémulos e um sorriso baboso, começou a 
carregar nos botões das luzes, e um por um, os carros-
séis começaram a iluminar-se vagarosamente. As luzes 
ligaram-se por secções dando vida aos alegres palhaços 
e aos coloridos animais que faziam parte da decoração 
e aos acessos aos carrosséis. 

Às luzes cintilantes, Zé acrescentou movimento e músi-

ca; ligou os carrosséis, aumentou o som, e por fim, 

quando já todo o parque rodava numa falsa alegria, 

Lupilda, o comboio fantasma, partiu numa volta experi-

mental nos carris, fazendo-o parar pouco depois nova-

mente no local de partida. 

Um dos sacos de lona começou a mexer-se no banco, 

soltando barulhos abafados, que eram abafados pelo 

saco e pela música do parque. Abandonando a cabine 

de controlo dirigiu-se para o barracão grande e dando 

pontapés nos sacos, começou a acartar os que se mexi-

am para o comboio fantasma, pousando-os nos acen-

tos vazios. O esforço de transportar os enormes sacos 

era atenuado pela excitação que Zé sentia pelo mo-

mento. Quando os sacos onde algo se mexia tinham 

acabado, pegou nos restantes, começou por seleccio-

nar os que fediam menos e por fim os que não se en-

contravam molhados. 

Voltou para junto do comboio e começou a abrir saco por 

saco, fechando-o de novo, desta feita deixando a cabeça 

de fora. Depois de os fechar baixava as protecções, tes-

tando se a barra os mantinha em segurança. 

- Não queremos que ninguém se magoe, né? 

Ia dizendo e sorrindo para os olhos esbugalhados, perdi-

dos de terror, que brilhavam no topo dos sacos. Mesmo 

os sacos em que nada mexia e cheiravam horrivelmente 

eram tratados como os anteriores, desde que descobrira 

que isto fazia os outros gritar ainda mais. Também apren-

dera a emparelhar os sacos que se mexiam com os sacos 

inanimados, e o resultado era fantasticamente melhor. 

Tinha também a atenção de escolher os sacos mais fedo-

rentos para emparelhar com as novas aquisições. Hoje o 

Zé tivera uma atenção especial com para Lupilda, ao tra-

zer uma colheita de jovens raparigas. 

- Oh Lupilda, vais ver como isto vai ser uma festa. 

Escolhi aqui duas das que gritam muito. 

Quando quase todos os sacos já estavam com as cabeças 

destapadas, abriu por fim os dois sacos novos. No da 

frente uma rapariga de dezassete anos, com a maquilha-

gem esborratada e o cabelo loiro trigo despenteado, que 

se encontrava quase no ponto de enlouquecer de medo. 

No saco de trás a irmã mais nova com cerca de catorze 

anos também ela produzida para um qualquer passeio na 

cidade. Teve de usar vários baldes de água para acordar a 

mais nova, mas que depois, mesmo amordaçada conse-

guia fazer um barulho infernal.  

Zé percorreu toda a composição, com a satisfação de um 

trabalho bem feito. 

- Lindo Lupilda, Lindo! 

Foi buscar o comando com fio longo que comandava o 

Comboio-Fantasma e religando a música pô-lo a girar, 

fazendo-o andar com mais ou menos força, fazendo-o 

abrandar ou arrancar abruptamente. Ria-se às gargalha-

das com os tombos que os sacos davam de um lado para 

o outro e de como os sacos inanimados e mal cheirosos, 

com rostos podres e em decomposição caiam para cima 

do ombro daqueles que ainda estavam vivos e acenava 

ao sorridente lobo em cada volta que este passava por si. 

Parou Lupilda junto dele. Ria-se sem conseguir parar. 

- Ah, ah, ah. Isto hoje promete, já viste estas ca-

ras de terror, és a melhor Lupilda, és mesmo. – acenava 

satisfeito. – Faltam os gritos. 
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Assobiando alto, acompanhando uma das músicas dos 

carrosséis, começou a tirar rapidamente as mordaças 

dos vivos que viajavam no comboio. Suplicas, gritos e 

lamentos começaram-se a fazer ouvir por todo o com-

boio e Zé despachou-se para ouvir o que realmente 

queria ouvir. Na parte da frente alguém vomitava pe-

rante a matéria em decomposição que lhe jazia no colo. 

- Ei, ei! Que badalhoquice! 

Zangado afastou-se mais um pouco do comboio, por-

que já sabia que o vomitado costumava voar. 

- Raios! Amanhã tenho de limpar aquilo. – res-

mungou zangado. 

Assim que colocou o comboio em andamento, os gritos 

juntaram-se estrídulos à música. Aquilo sim, era música 

para os seus ouvidos.  

Zé deixou-se estar a ouvir aquela orquestra de música 

de circo com gritos histriónicos a vários tons e quando 

se sentiu satisfeito, voltou para a sua barraca para po-

der adormecer embalado pela doce música do parque 

de diversões.  

 



O Desenho 
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Estava sentada à minha frente, renitente em iniciar o desenho. Distraía-se com tudo. Decidiu finalmente a pe-

gar no lápis – primeiro o de carvão, depois o verde e o vermelho. 

Foi construindo formas humanas. Uma criança, depois outra, a seguir uma mulher, uma saca, duas árvores. 

Quem são? 

Era ela, a sua irmã, a mãe e a casa em que moravam. A ausência tornava-se ainda mais evidente. 

Não falta ninguém no teu desenho? 

O pai… mas o pai não cabe no desenho. 

Não consegui saber mais. Por que motivo o pai não cabe no desenho? 

Mais tarde descobri. Numa sessão seguinte, quando o conheci, vi o homem de quase dois metros, peito largo, 

musculado. 

Era realmente impossível que coubesse no desenho. 

 

 

Veja outros contos do autor em http://ladraodetorradas.wordpress.com 

 

http://ladraodetorradas.wordpress.com
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O Saltador 

Korhonen prepara-se para partir. Afastado das competições durante mais de quinze anos, está ansioso por ex-

perimentar todas as inovações que foram introduzidas no seu desporto. 

Com um forte impulso, lança-se rampa abaixo. Agacha-se de forma a colocar o corpo numa posição mais aero-

dinâmica. Ganha velocidade muito rapidamente, as calhas maglev fazem com que os esquis pairem acima da 

superfície, eliminando qualquer atrito. 

Antes que dê por isso, sai disparado do trampolim. Duzentos e setenta quilómetros por hora, indica o HUD na 

sua máscara. Nem no auge da sua carreira conseguiu ultrapassar os cento e dez. 

Automaticamente, os esquis, controlados por um nano computador, posicionam-se em V. 

Korhonen assume a pose de voo e, mudando a posição do corpo e das mãos, tenta controlar a trajectória. De 

pouco lhe adianta, pois os esquis compensam todos os movimentos e forçam a trajectória que o computador 

acha ser a ideal. 

Sente a falta do vento, que tantas vezes o ajudou a manter ou até ganhar altitude e atingir distâncias maiores. 

Um campo de forças mantém-no afastado, impedindo-o de influenciar o resultado. Assim, era mais justo para 

os saltadores inexperientes que não o sabiam usar. 

Finalmente, uma área de gravidade reduzida amortece-lhe a aterragem, permitindo-lhe fazer sem dificuldade o 

movimento de genuflexão de que os juízes gostam. Ou permitiria, se os esquis já não fizessem tudo sozinhos. 

Quinhentos e vinte e três metros, pouco acima do K point, indica o HUD. Na última temporada em que partici-

pou, o recorde do mundo era de duzentos e quarenta e seis metros e meio. 

Ao deixar a pista, Korhonen depara-se com uma jornalista. 

- Passados todos estes anos, como se sentiu ao voltar a saltar? 

- Como um passageiro. 

 

 

Joel Puga concluiu o curso de Engenharia de Sistemas e Informática em 2008 na Universidade do Minho. Os seus anos de 
formação foram passados entre os estudos, a leitura, o cinema e a escrita. Após um período de mais de dois anos como 
Bolseiro de Investigação, trabalha agora como programador. 

Para além de ter contribuído para vários artigos científicos, conta também com alguns contos publicados em fanzines e 
antologias. Publicou, entre outros, os contos “O Último” na antologia Talentos Fantásticos (2009) e Vollüspa (2012),  “O 
Cornudo” na Nanozine n.º 1 (2011), “O Mestre Arquitecto” na Nanozine n.º 4 (2011) e o micro-conto “Vida Nocturna” na 
Bang! n.º13 (2012). 

Podem encontrar o seu blog em http://journeysofthesorcerer.blogspot.com/ 
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A Última Viagem do 

Sud Expresso 

Saúl tentou gritar, mas as cordas vocais apenas produ-
ziram o som frouxo do ar a passar. 

Não se atrevia a abrir os olhos, para não ter de lidar 
com a dura realidade cheia de horrores que devia estar 
a dois palmos de si. Todo o corpo lhe doía, sovado da 
violência com que fora atirado de um lado para o outro 
antes de ficar ali preso. Apalpou em volta, apenas en-
contrando vidros e arestas com que se cortar e um bo-
cado de cartão. Não era apenas um bocado de cartão, 
era um compromisso. Agarrou-o com forçam, extraindo 
de lá a vontade de ir em frente. 

Respirou fundo e tentou concentrar-se nos aconteci-
mentos que o levaram até ali. Teriam algum sentido? 
Fariam parte do plano inefável de Deus? 

 

O embalo ritmado, intercalado de baques também re-
gulares, levava a consciência de Saúl para o escuro da 
noite que acariciava a janela onde tinha encostado a 
cabeça. O vidro estava frio. Ao menos algo parecia de 
feição ao seu estado febril.  

A cama rangia. A torneira do lavatório, mesmo à sua 
frente, pingava ruidosamente. O ar gelado entrava em 
golfadas para dentro do quarto, fazendo os lençóis do 
beliche ondularem como que animados por alguma 
força mística, produzindo um refolhar que preenchia os 
poucos silêncios que sobravam na Noturna para Quarto 
de Vagão em Mi bemol. 

Saúl curvou-se sobre si, apoiando os cotovelos nos joe-
lhos, mergulhando a cabeça entre os braços. Todos os 
músculos estavam tensos, doridos, presos a anzóis com 
linhas atadas a cada uma das coisas que deixara para 
trás. Cada vez que desviava o pensamento das minús-
culas luzinhas que corriam rápidas no negrume, os espi-
gões torciam-se nas costas torturantemente. Doía com 
o mesmo prazer com que os músculos o fazem após um 

dia de trabalho árduo. Só o efeito hipnótico dos sons e 
movimentos do comboio o arrancaram da ânsia do delei-
te da autodestruição, impondo-lhe um momento de so-
briedade. Prometera que só morreria se fosse para nas-
cer outra vez. Fora por isso que Saúl apanhara aquele 
comboio e prometera-se fazer dele casulo. No preciso 
momento em que a locomotiva iniciou a marcha, come-
çaram a contar as doze horas e dez minutos que Saúl dis-
punha para se tornar em outro alguém. Até agora, perde-
ra duas horas. 

Se para Saúl esta era a sua primeira viagem transibérica, 
para o comboio era a última. O mítico Sud Expresso, a 
composição ferroviária internacional mais antiga da Euro-
pa, iria cessar de fazer a travessia da mais ocidental pe-
nínsula do velho continente pela primeira vez desde 
1887. Ninguém sabia do carácter derradeiro da viagem a 
não ser o comboio em si. Ano após ano, as carruagens 
viram o número de passageiros a decrescer, os interiores 
a envelhecerem, o interesse de quem explorava a ligação 
a desvanecer-se. Chegaram até a despir o velho comboio 
das suas habituais carruagens, trocando-as por outras 
mais recentes, mas destino traçado não se apaga. A deci-
são era já conhecida há meses: “Nem mais uma repara-
ção! Assim que comboio avariar, reembolsam-se os clien-
tes e encerrava-se a ligação Lisboa-Hendaya.” 

Os passageiros pareciam pressentir que aquela viagem 
era, na verdade, o cortejo fúnebre de mais de uma cente-
na de anos de história dos caminhos-de-ferro. O ambien-
te geral, talvez refletindo a mágoa que as carruagens sen-
tiam, era soturno. Aqui e ali, jovens mochileiros colapsa-
vam de cansaço nos bancos, ainda de bilhete de interrail 
na mão, de olhos sonhadores nas aventuras que iriam 
viver.  

Alguns velhotes, abraçados à bagagem de mão transbor-
dante de hortícolas, contavam os dias até voltarem de 
novo à terra-mãe, que vira partir para França quase toda 
a população. Viajantes, turistas e saudosistas também 
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que já viu tanta gente. – Bateu com a mão no 
joelho, com uma inércia muito pouco característica do 
gesto. – Fugitivo?  

- Mais ou menos. – Respondeu relutantemente. – 
Ando fugido de mim, mas continuo a perseguir-me para 
onde quer que vá.  

Saúl revirou os olhos mentalmente. Porque estaria a dar 
conversa àquele homem? Ele não tinha nada a ver com a 
sua vida. Só desejava que o revisor saísse, fosse picar bi-
lhetes, que o deixasse em sossego. Por outro lado, ela 
dissera-lhe para “falar com gente nova em sítios novos”. 
Supostamente, deveriam ser pessoas excitantes, em tudo 
diferentes dos restantes cidadãos, que lhe mudassem 
miraculosamente a perspetiva de vida, não um revisor 
em idade de reforma. Resolveu fazer uma primeira tenta-
tiva, interrompendo o decurso da longa frase monotóni-
ca que o homem ao lado tomava por conversa. 

- Está de bem com a vida? 

- Como?  

- É feliz?  

- Sou cansado. Sabe, a minha mãe sempre me 
disse que a felicidade é um cavalo sem arreios. Passei a 
vida toda a correr ao lado dele e agora sou um velho que 
percebeu que sempre esteve em cima de uma mula já 
arreada. Estou cansado de querer uma certa felicidade, a 
que conquistei chega e sobeja. Já fui sapateiro, tropa, 
barbeiro, operário fabril, cozinheiro, casado, divorciado, 
viúvo e agora sou um revisor cansado de ter sido tanto. 

- Cansado, mas feliz.  

- Cansado e feliz. – Corrigiu o revisor, ao mesmo 
tempo que olhava para o relógio. – Vamos parar agora 
em Coimbra. Está na hora de mais uma volta aqui ao Sud. 
– Disse, dando umas palmadinhas reconfortantes nas 
paredes do vagão. – Saia um pouco daqui, dê uma volta 
também. Olhe que só vai ter companhia daqui a cinco 
horas! 

Saúl estava de novo só, mas já não eram só os seus pen-
samentos que ocupavam o vagão-cama, o revisor tam-
bém deixara um pouco dos dele lá. A maneira como as 
ideias se entrelaçavam e gladiavam consumia a habitabi-
lidade do espaço, empurrando Saúl a seguir o conselho 
que lhe havia sido dado.  

Abandonou a carruagem dos vagões-cama e penetrou 
nas carruagens de lugares sentados. O barulho e a luz 
feriram-no. Sentia-se distante, como se estivesse a viver 
remotamente. Pela maneira lunar como caminhava e 
sentia o ambiente em redor, havia decerto um atraso 
entre os estímulos que recebia e a perceção. Talvez fosse 
da medicação. Fosse como fosse, deixara os comprimidos 
em Lisboa. As pessoas demoravam o olhar em Saúl, pres-
sionando-o contra si. É no que pensamos no que os ou-
tros pensam de nós que nos vemos ao espelho. Engoliu 

tinham lugar, rodeados de cadeiras vazias. O revisor 
arrastava-se com moleza pelos corredores bambolean-
tes, sacudidos pela cinética peculiar do meio de trans-
porte por carril, pedindo os bilhetes com visível desin-
teresse pela conformidade dos mesmos. A inexorável 
marcha de verificação avançou até à porta do vagão-
cama de Saúl, o primeiro da carruagem. O revisor bateu 
à porta. 

Esperou. 

Não houve resposta. 

Bateu de novo, anunciando: 

- Tickets please! Bilhetes, por favor! Billetes, 
por favor! 

Um vocábulo monossilábico ouviu-se do lado de dentro 
da porta, que se entreabriu revelando um homem gas-
to, em todas as aceções do termo. Na mão trazia o bi-
lhete, mais amachucado do que deveria para um início 
de viagem. Pelo que o revisor pode espreitar para o 
quarto, os lençóis e cobertor da cama estavam ainda 
por desembrulhar. Tentando simular um gesto rotinei-
ro, o revisor consultou a lista de ocupação dos vagões-
cama. O Sr. Saúl Matos só teria companhia por volta da 
meia-noite e meia, quando o Sud Expresso parar em 
Salamanca. Até lá, o passageiro ficaria só. “Que péssi-
ma companhia.” Pensou o revisor, antes de entrar na 
divisória com beliches. 

- Está tudo bem consigo, amigo? Importa-se 
que eu me sente? – Perguntou, sentando-se numa das 
camas. – As pernas já não dão para o que davam. É 
uma tristeza! Quando tinha a sua idade, era capaz de 
correr o Sud Expresso de uma ponta à outra centenas 
de vezes numa viagem. Talvez dezenas… Centenas é 
um número demasiado grande. – Sorriu em prospeção 
de empatia, encontrando apenas brita e pó. – Sabe, 
costumo jogar um jogo quando faço a ronda ao com-
boio. Só pela cara dos passageiros, consigo saber o mo-
tivo da viagem. Olhando para si, não vejo um homem 
de negócios, mas também não tem aspeto de turista. 
Emigrante com medo de voar? 

- Não. 

Para Saúl, a presença do revisor estava a ser um esfre-
ganço de folhas de cardo. Uma urticária de raiz social 
que crescia em intensidade e extensão com irritação 
causada da consciência de se estar a deixar afetar. To-
do o frémito tinha o curioso efeito de o deixar alerta 
para o que o rodeava, aguçar os sentidos, despertar do 
estado de letargia em que se tinha deixado mergulhar. 
O escafandro em torno da mente de Saúl ia-se dissol-
vendo à medida que o revisor ia falando de banalidades 
que não se conseguiam distinguir dos sons do comboio. 

- Não estou a ver outra hipótese. O senhor é 
realmente um bom desafio para um homem, como eu, 
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tardando a surgir o seu trovão. Pequenas gotículas de 
chuva começaram a colidir contra o corpo do comboio. 
Cada gota que se seguia era mais grossa que a anterior, 
rapidamente passando de escarços salpicos a colunas de 
água contínuas. A benesse celestial que caía fortemente 
começou a arrefecer toda a fuselagem, o que fez o com-
boio suspirar de prazer e alívio. Aquela viagem, ao con-
trário de todas as outras, estava a revelar-se uma tarefa 
hercúlea para a qual o comboio nunca esperava ter de 
passar. Algo estava mal no seio da maquinaria. Algo fatal 
o moía a cada volta do motor. O comboio vacilou, mas 
logo retomou forças. Os passageiros iriam chegar ao  des-
tino. 

Saúl baixou o tom de voz a par com todo o corpo, criando 
um confessionário de carne e osso entre si e o padre An-
tónio. Olhou em volta a confirmar que estavam sós, be-
beu o resto do sumo num só gole e aclarou a voz. 

- Senhor padre, perdoe-me porque pequei. 

- Saúl, não brinque com coisas sérias! 

- Parece-lhe que estou a brincar? – O padre res-
pondeu com silêncio. – Eu tentei matar um homem e es-
se homem era eu. Não me olhe assim senhor padre, você 
não sabe o que é ter de viver comigo. Você não sabe o 
que é desejar, e não poder, desligar todo o pensamento. 
Se sentisse todos os dias um desespero tão grande como 
o meu, tenho a certeza que não aguentaria também. 

- Só Deus sabe quando chega a nossa hora.  

- Eu marquei a minha. Precisamente meia hora 
antes de a minha vizinha me trazer o almoço. Ela é uma 
excelente pessoa. Tem sido a minha única companhia e 
ajuda. Deixei-lhe uma carta, com todo o meu dinheiro, o 
meu testamento e um pedido de desculpas por desperdi-
çar assim os esforços dela. Sabia uma estimativa da quan-
tidade de comprimidos que tinha de tomar, onde deixar a 
carta e o tempo necessário para consumar o ato. O que 
eu não sabia era que, embora eu quisesse morrer, o meu 
corpo e o destino iriam fazer todos os esforços para con-
tinuar vivo. – O padre cobriu a boca com a mão. – Talvez 
tenha sido Deus, para me castigar. A verdade é que assim 
que perdi os sentidos, o meu estômago esvaziou o conte-
údo, a minha vizinha resolveu chegar mais cedo e eu so-
brevivi. Lembro-me perfeitamente das palavras do médi-
co: “É difícil recuperar de uma depressão do sistema ner-
voso central, mesmo com ajuda médica! Ou você é muito 
sortudo ou houve intervenção divina!” Não percebi nada 
da parte médica, o que percebi é que o culpado de eu ter 
sobrevivido é o seu chefe, senhor padre. É d’Ele a razão 
de eu estar aqui hoje a falar consigo, mas não é a razão 
pela qual estou neste comboio.  

Mais pessoas foram chegando ao vagão-
restaurante, mas Saúl já não se parecia importar que 
mais gente ouvisse a história. O suicida agarrou o ombro 
do padre, puxando-o para si, como que para tornar o seu 

em seco e um esfregão de aço desceu-lhe pela traqueia 
abaixo. Apercebeu-se que tinha sede. Muita sede. Os 
seus órgãos haviam sido substituídos por molhos de 
quebradiças folhas outonais e solo barrento fendido, 
que ansiavam sofregamente pelo toque líquido de um 
copo emborcado. Remexeu nos bolsos das calças à pro-
cura de trocos e sorriu mecanicamente ao encontrar 
um molho de notas amachucadas. Claro que tinha di-
nheiro com ele! Havia esvaziado a conta antes de sair 
de Portugal. Acelerou o passo em direção ao vagão-
restaurante e precipitou-se sobre o balcão estendendo 
uma nota de vinte euros e apontou para as miniaturas 
de garrafas de Martini. O barman olhou-o de alto a bai-
xo e, de seguida, apontou para o aviso na parede. “É 
proibida a venda e consumo de bebidas alcoólicas a 
menores de 16 anos, a quem se apresente notoriamen-
te embriagado ou aparente possuir anomalia psíquica.” 
O cliente franziu o cenho de indignação. Será que o 
barman sabia? Resignado, apontou para um refrigeran-
te que de fruta apenas tinha o sabor e pagou o exorbi-
tante preço. Em frente, um desdobrável esquecido a 
publicitar as praias de Hendaya serviu de base para o 
copo. Saúl olhou de soslaio para o homem de negro 
sentado ao seu lado e interpelou-o. 

- Senhor Padre. – Cumprimentou, baixando a 
cabeça. 

- Oh por amor de Deus! – bufou, ao mesmo 
tempo que atirou o cabeção para o balcão – Não me 
trate de modo diferente só por causa de um colarinho 
branco. 

- Desculpe, não queria ofendê-lo. O meu nome 
é Saúl. - Estendeu-lhe a mão, que o padre tomou.  

- Não me ofende, não há nada de ofensivo no 
cumprimento. O meu nome é António. Sou padre há 
trinta anos e cada dia acordo orgulhoso da minha mis-
são. Eu é que peço perdão. Tenho andado irrascível. 
Mudando de assunto. Para onde vai? 

- Algures, ainda não me decidi bem. E o senhor? 

- Para Roma. Descobrir o que Deus e a Igreja que-
rem realmente de mim. 

- De comboio? Porque não vai de avião? 

- Preciso de viajar. O avião é uma ótima maneira de 
nos deslocarmos de um ponto do globo para o outro, mas é 
uma péssima opção para quem quer viajar. Percebe o que 
digo? 

- Acho que sim. Parece-me que estamos aqui pela 
mesma razão. Ou pelo menos, as nossas histórias têm moti-
vações em comum. 

- Ai é? Por favor, conte-me a sua história. Conte-me 
o preciso momento em que decidiu tomar este comboio. 
No exterior, as nuvens iam-se adensando, tornado o céu cin-
zento, transformando a paisagem numa paleta de cores des-
lavadas. Um relâmpago em seco viu-se ao longe, não tardan-



15 

minha vida para trás. Que mal me poderia acon-
tecer? Se acreditasse que o maior sofrimento da vida é 
aquele que sofro, então nada do que pudesse acontecer 
me poderia fazer mal. O senhor padre tem uma visão 
muito simplista do Mundo. É essa a razão pela qual não 
consegue chegar ao “coração do Homem”. Deixe-me que 
lhe diga: não existe propósito em nada. Não existe um 
plano, ou uma função para cada pessoa, ou o que é que 
quer que seja! Estamos aqui e pronto. Este nosso encon-
tro não foi desenhado por Deus, se é que ele existe. Este 
encontro é resultado de o senhor aplicar a sua receita 
pessoal a todos os problemas dos outros que lhe apare-
cem à frente. 

- Seja o que for. Eu decidi ter um propósito na 
vida, uma missão. Bem ou mal, vou cumprindo aquilo a 
que me propus. Qualquer que seja o destino para o qual 
esta sua viagem o leve, por favor, arranje uma meta na 
sua vida que se renove a cada vitória. Prometo-lhe que 
será mais feliz assim. 

Saúl virou costas ao padre e voltou para o quarto. Não 
queria ouvir mais nenhuma opinião de como ser feliz. Já 
lhe bastara o revisor, também o padre tinha conselhos 
para dar. Se os conselhos fossem assim tão bons, nin-
guém os dava, vendiam-se. O mostrador do relógio anun-
ciou que era hora de uma nova paragem do Sud Expres-
so, desta vez em Salamanca, onde entraria a pessoa que 
iria partilhar o vagão-cama com Saúl. A única coisa que 
este desejava é que fosse silenciosa. Para evitar qualquer 
tipo de conversa, subiu para o seu beliche, apagou a luz e 
fingiu estar adormecido. Os travões do comboio chiaram 
ao chegar à estação espanhola, facilmente identificada 
pelo matraquear da língua hispânica. Ouviam-se as pes-
soas a entrar, a falar, batendo com as malas nas paredes 
e a fechar e a abrir portas e guarda-chuvas. De repente 
tudo parou. Ninguém entrou no vagão de Saúl. 

O que ninguém notara fora no gemido de dor do com-
boio assim que o último passageiro entrou dentro das 
carruagens. O Sud Expresso havia atingido o ponto crítico 
de tolerância de peso que conseguia suportar na situação 
em que estava. Todo o esfoço até ali parecia inglório, 
agora que sabia que não iria aguentar muito mais. Nunca 
iria conseguir chegar a Hendaya. O comboio, à ordem do 
maquinista, reiniciou a marcha dolorosa, que nem Jesus 
em direção a Gólgota. O Sud Expresso lembrava-se da 
sua primeira viagem. A joia da coroa dos caminhos-de-
ferro lusos, parte do sonho antigo de ligar Moscovo a 
Lisboa por carris. Duas carruagens, cama de vinte lugares, 
um vagão-restaurante com sala de jantar para o mesmo 
número de pessoas, iluminada a óleo mineral e aquecida 
com água quente circulante em tubos de cobre. Era no 
Sud Expresso que vinham os livros estrangeiros que os 
intelectuais da Brasileira do Chiado tanto ansiavam. Du-
rante as duas Grandes Guerras fora o comboio dos refu-
giados, em busca das pacíficas terras que D. Afonso Hen-
riques conquistara. Desde aí fora o comboio dos espiões, 

confessionário privativo ainda mais isolado do 
resto das pessoas. 

- A minha vizinha foi visitar-me ao hospital. Em 
vez de flores, trazia junto ao peito o envelope que eu 
lhe deixei. Atirou-mo à cara e depois abraçou-me a 
chorar. Não percebi porquê. Eu sou um fardo na vida 
dela. Eu desaparecer era o melhor que lhe poderia 
acontecer. Até lhe deixei tudo o que tenho em heran-
ça! Quando lhe disse isso ela afastou-se de mim de 
imediato e saiu. Parecia chateada com alguma coisa. – 
Saúl levantou os olhos do chão e encarou António – 
Senhor padre, está-se a sentir bem? 

O padre olhava-o com os olhos arregalados, quase a 
saltar das órbitas. A boca abria-se e fechava-se, apenas 
murmurando vocábulos soltos sem sentido. As mãos 
crispavam-se nas calças, torcendo o tecido que conse-
guiam apanhar. 

- Saúl… Eu sou a razão de você estar aqui. Deus 
tem um plano para si! Tenho a certeza, tanta certeza 
como a de estarmos aqui a falar. Fui eu. Fui eu. Nesse 
dia que fala, eu fui ao hospital visitar o meu irmão que 
estava a morrer. Ao contrário de toda a família, ele 
nunca foi religioso, nunca acreditou em Deus. No en-
tanto, como acontece a muita gente que vê a morte de 
perto, naquele dia sentiu necessidade de falar da sua 
espiritualidade comigo. Não pude crer no que estava a 
acontecer. O meu irmão estava a abrir o coração à visi-
ta do Senhor. Falámos de fé, de Deus e da Santíssima 
Trindade. Não se tratava de uma conversão miraculosa, 
como os homens santos são capazes de operar, mas de 
um ser humano que, depois de ter sido tocado por 
Deus, decidiu conhecer um pouco da Sua mão. Disse-
lhe que sempre que precisasse de mim, para o que fos-
se, eu estaria ao dispor dele. Não pude conter o meu 
júbilo quando ele me confidenciou que precisava de 
mim, naquele momento. Ajoelhei-me à cama do meu 
irmão e preparei-me para ouvir todos os seus receios, 
dúvidas, esperanças.... Sabes o que ele me disse? 

- O quê? 

- Que precisava que eu lhe fosse comprar o jor-
nal. Que há muito que não lia as notícias. Não podes 
imaginar a desilusão que tive. Foi nessa desilusão que 
tomei consciência do que andava a fazer. Estaria eu a 
cumprir a minha missão? Estaria eu a falar de Deus a 
pessoas que só queriam era ler as notícias? Percebes a 
minha angústia? Apercebi-me que tinha de chegar mais 
perto, mais fundo do coração do Homem. Foi então 
que surgiu a sua vizinha que me contou a mesma histó-
ria que me contou agora. Eu disse-lhe para o aconse-
lhar a… 

- Viajar. – Completou Saúl - Você disse-lhe para 
me dizer que se eu não tinha medo de morrer, também 
não devia ter medo de partir à aventura. Deixar toda a 
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entrar num comboio e ir para Paris fazer nada.  

- Andas a ver os filmes errados. 

- Eu só vejo filmes que gosto. Se calhar os errados 
são os melhores. - Pilar riu-se. – Se calhar devias ver mais 
filmes errados. 

- Se calhar…Nem sempre podemos fazer aquilo 
que gostamos. Há vezes que temos que fazer aquilo que 
é mais acertado, ou então, temos de honrar um compro-
misso. 

- Uhhh… - Zombou Pilar. – Estou a ver que és um 
homem de palavra. Em alguma qualidade a sisudez tinha 
de desembocar. 

- Podes troçar à vontade. Um dia, quando cresce-
res, vais perceber que às vezes, uma promessa é a única 
coisa que te faz continuar. Mesmo quando a tua vontade 
acaba, continua a haver uma razão para ir em frente.  

- Pensas demasiado. Imagina que eu passava as 
férias só a pensar no dia que elas acabam? Que horror! 
Mas olha, se é um compromisso que te faz feliz, aqui tens 
um. – Disse, entregando um postal a Saúl. 

Era uma fotografia da Torre de Belém ao final da tarde. 
Nela via-se o rio Tejo, o monumento e, em primeiro pla-
no, uma família a jogar com uma bola insuflável. Tão idíli-
co quanto seria de esperar de algo para turistas. Saúl vi-
rou o postal descobrindo uma morada. 

- Estava a guardá-lo para ver se encontrava uma 
pen pall em Paris. – A rapariga tapou a cara a rir. – Se os 
meus pais desconfiam que eu em vez de alguém da mi-
nha idade me vou corresponder consigo, ainda o man-
dam prender…Bem, de qualquer maneira, aqui tem o seu 
compromisso. Aceita? 

- Ok. Aceito 

O Sud Expresso lançou um grito de dor lancinante assim 
que sentiu algo quebrar em si. As rodas das últimas car-
ruagens levantaram-se dos carris, fazendo o último vagão 
tombar da pequena ponte que atravessavam. A locomoti-
va puxou com toda a força, mas as toneladas de metal 
em queda eram muito mais do que aquilo que conseguia 
puxar. As carruagens rebolaram pela encosta abaixo, 
amolgando e retorcendo o metal de que eram feitas. Saúl 
agarrou-se aos beliches com todas as forças que tinha, à 
medida que o chão ia trocando de lugar com o teto. Não 
queria morrer. Não queria perder a sua nova vida que ia 
agora começar. Queria cansar-se a perseguir o cavalo 
mais rápido como o revisor, queria descobrir a sua mis-
são e cumpri-la resilientemente como o padre e queria 
ver a vida como uma grande aventura e vencê-la com a 
sua garra. Há muito tempo que não tinha tanta certeza 
do que queria. Tinha de sobreviver para pedir desculpa 
ao padre António pelo acesso de raiva. Tinha de sobrevi-
ver para ver de novo o sorriso rasgado de Pilar. Tinha de 
sobreviver para recuperar toda a vida que tinha estado a 

dos aristocratas, do povo, do imigrante, do turista e 
aventureiro. Já tivera muitas carcaças, mas o espírito 
mantinha-se. Era esse mesmo espírito, vivo, vibrante, 
revigorado a cada viagem, que sabia que iria passar a 
uma memória. Era apenas uma questão de tempo. 

Saúl pôs os ouvidos à escuta. Nenhum som de passos. A 
costa estava livre para descer do beliche e continuar no 
exercício da autocomiseração. Assim que pôs os pés no 
chão, a porta abriu-se, revelando uma enorme mochila 
carregada por dois pequenos braços que entrou quarto 
adentro, empurrando Saúl contra a janela. 

- Peço imensa desculpa. - Era uma voz pueril 
feminina. – Perdi-me dentro do comboio. – Riu-se. – 
Estava a ver que hoje não encontrava a minha cama. 
Fico feliz por o encontrar ainda acordado. 

A mochila encontrou finalmente um local de arrumação 
e uma rapariga com cerca de dezasseis anos, cabelo 
vermelho e piercing no canto direito do lábio inferior 
surgiu. Tinha a sua t-shirt negra de uma qualquer ban-
da metal completamente ensopada, pingando o chão 
em redor. Para espanto e constrangimento de Saúl, ela 
virou-se, tirou-a e vestiu uma nova. Ao voltar-se de no-
vo para o companheiro de quarto sorriu, dizendo: 

- Olá, o meu nome é Pilar Antunes e vou para 
Paris ter com os meus tios. 

Toda a sua postura era enérgica e desenvolta, contras-
tando com o sorriso refrescante como um mergulho de 
piscina numa tarde de calor. Rendido à aura da jovem, 
Saúl apenas pode dizer: 

- O meu nome é Saúl e vou para Hendaya apa-
nhar banhos de sol. – Mentiu.  

- Ah, já lá estive. É uma treta. Por volta das seis 
da tarde a maré cheia vem e desaparece mais de meta-
de da praia. No entanto, tem lá um castelo bué fixe! De 
um gajo que era astrónomo, ou assim. 

- Ah. Ainda bem. 

- Não pareces muito animado com as tuas fé-
rias. Eu estou mega excitada! – Esticou a mão e come-
çou a contar os dedos. - Vou ver Paris. Vou estar com 
os meus tios. Estou a viajar pela primeira vez sozinha. 
Vou conhecer montes de gente nova. Vai ser tão fixe! 

- Esqueceste-te de um dedo. 

- Isso importa para alguma coisa? Assim ainda 
sobram dezasseis, para as coisas fixes que vão aconte-
cer e eu ainda não sei. 

- E as coisas que não são “fixes”? 

- Quando se está numa aventura, mesmo as 
coisas más são fixes. Por isso é que eu tento estar sem-
pre numa aventura. É isso que aparece nos filmes. Nun-
ca vi nenhum filme sobre uma rapariga deprimida a 



perder. 

Gritos de sofrimento misturaram-se com a chuva e a 
escuridão. Sangue, lama, óleo e lágrimas escorriam do 
mais antigo comboio internacional europeu que jazia 
no fundo de um vale. No interior, Saúl estava preso 
entre os beliches sem conseguir pedir por ajuda. O 
tempo parecia dilatar-se em segundos infinitos sem 
que nada acontecesse senão o passar ininterrupto das 
últimas horas no comboio. Saúl gemeu quase inaudivel-
mente. Tinha de recuperar as forças. Tinha de sair dali. 
Indo para além da dor, cerrando os olhos ainda com 
mais força, encheu os pulmões e gritou a custo: 

- Ajudem-me!  

Dois pares de braços agarram-no e começaram-no a 
ajudar a sair, enquanto alguém torcia o metal que o 
sequestrava. Saúl sentiu a dor excruciante do corpo, 
rasgado pelos vidros partidos da janela, a bater nos 
cantos angulosos do vagão. Abriu os olhos inchados a 
custo, vislumbrando Pilar e António, ambos em muito 
mau estado, a puxá-lo para fora. O ângulo impossível 
que o braço de Pilar fazia arrepiou-o, mas também lhe 
deu forças. Se ela, mesmo assim, ainda tivera forças 
para o ajudar, ele também teria. 

Levantou-se, encarou o padre António nos olhos. 

- Vamos ajudar o resto das pessoas a sair. – 
Virou-se para a rapariga de chorava - Pilar, chama o 
112. 

O padre seguiu Saúl a coxear, dizendo-lhe. 

- Eu disse-te que Deus tinha uma missão para ti. 

- Não senhor Padre, isto não é a minha finalida-
de, é o meu princípio. 
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Passava da hora de jantar e o calor teimava em subir 

nas paredes da casa. A noite não refrescava havia mais 

de uma semana. O ar abafava os vidros das janelas, o 

coração dos olhos. Os sofás suavam, as mãos inchavam 

enquanto agarravam restos de lembranças esquecidas. 

Só restava destilar. Água do corpo em suor. Os pensa-

mentos em lágrimas. As janelas estavam abertas na 

esperança de alguma brisa. 

Evitava-se o calor das lâmpadas, pois durante o dia não 

se podia evitar a luz do sol. Os mosquitos poderiam 

entrar. O único sinal de movimento era uma ventoinha 

no tecto a compassar o ar, numa tentativa de fazer res-

pirar os idos. 

- Comprou-a numa feira de antiguidades, por-

que lhe fazia lembrar África. Tinha uma mania por Áfri-

ca... Mas nunca lá esteve! O único rugido de leão que 

ouviu foi no zoológico. Andava eu na faculdade e levou-

me lá uma tarde. Teve medo, garanto-te. 

»Ir-me-ias agora perguntar como tinha eu gas-

to anos da minha vida com um homem com mãos de 

pele lisa. Sem calos, sem força. Não sabia mudar um 

pneu de um carro, não era capaz de carregar uma es-

tante. Como te tocava ele com aquelas mãos? Talvez 

tu, homem rude do campo, não sejas capaz de compre-

ender. Não só a força atrai as mulheres. Ou então, as 

que como eu, crescida entre tratoristas e soldados ra-

sos, acabam por se encantar na diferença de uma sen-

sibilidade. O seu gosto pela arte, pelas antiguidades, 

pela música, pela literatura. Ele era um intelectual, tu 

chamaste-lhe efeminado. Ainda sou incapaz de reco-

nhecer. Como querias tu que o homem aguentasse o 

Alentejo de verão sem um ar condicionado? Ainda por 

cima no desterro do campo? E ia criar as minhas filhas 

em Lisboa, a respirar ar por túneis de auto-estrada? 

Deixá-las crescer de olheiras fundas e peles brancas 

iguais aos meninos que eu via viajar no metro com ar 

angustiado?« 

 

Teriam sido como o menino que o pai fora. Deu em inte-

lectual, versão disfarçada (mal atentada para o rasca) de 

banqueiro barrigudo e engravatado, de pele branca e 

com borbulhas na barba. A pele nunca lhe escureceu 

muito. Trocou a gravata por camisola e blazer, mas a di-

ferença não era significativa. Sempre olhou com despre-

zo as gentes da terra, sempre lhes falou de voz superior, 

de quem fingia ter saber, e deu por isso em mau profes-

sor. Quando entrou pela primeira vez no monte tentou 

provar as fezes das ovelhas pensando de serem azeito-

nas. No entanto, o monte sempre lhe serviu de refúgio à 

“gentinha”, assim lhes chamava. À família dela nunca 

deixou de fazer comparações com a dele. Porque o avô 

fora amigo de um ministro, porque a mãe na juventude 

viajara pela Europa. Porque o irmão fazia dinheiro nas 

novas tecnologias. Mas nenhum deles, nunca, fora capaz 

de cozinhar a sopa de feijão da qual se envergonhava 

tanto de gostar. 

- Não te esqueças de beber água com este calor. 

– Os diálogos nunca coincidiam sempre que, por descui-

do saudoso, ela se lembrava do ex-marido. – Ao menos 

jantaste alguma coisa? – e o inevitável silêncio foi que-

brado. 

- Jantei melão com queijo, mais não consegui 

comer, e aproveitei os últimos momentos de luz para ler. 

O apetite desaparecia-lhe sempre na ausência das filhas. 

Era como se lhe faltasse o princípio vital. Ficava sempre 

pensando no mistério das suas vidas na casa do pai. 

Tinha medo da influência daqueles amigos. Nenhum de-

les casara (o único do grupo de amigos a casar fora ele). 

Saltavam de mulher em mulher, de noite em noite. Co-

nhecedores dos bares, das galerias de arte, das ruas, de 

cada canto de arquitectura. Despejando em discursos 

clichês decorados em revistas. Alguns menos ortodoxos, 

com preocupações que variam entre a moda e a decora-

ção de casas, acompanhados por rapazes mais novos, de 

calças justas e de corte feminino, distribuindo panfletos 

na rua a adolescentes para lhes ensinar a usar preservati-
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- Não penses mais nas meninas. São tuas filhas, 

têm o teu modo de ser. 

»São minhas filhas e filhas dele. Homem rude do campo, 

esta mulher de meia-idade já foi menina como elas. E na 

altura só soube fugir do Alentejo, conhecer a cidade 

grande, apaixonar-se pelo artista sem arte e de mãos ma-

cias, com muitos anos a mais que ela, mas muitas mais 

mulheres que esses anos. Sim, efeminado. Tens razão, 

sim. Todavia, na altura, eu só tinha olhos para os quadros 

que me levava a ver, os livros que me levava a ler, as mú-

sicas que me levava a ouvir. Sem alguma vez ter visto 

obra nascida de suas dóceis mãos. 

Essas meninas são filhas dessa. Não desta que hoje co-

nheces, dona do corpo que tens, talvez mais belo agora 

que quando jovem. Ao menos já não é um corpo de pei-

tos hirtos e púberes, de coxas magras e braços frágeis. 

Esta mulher se engravidasse paria desta vez uma ninhada 

de lobas. Mas aquelas nascidas meninas são também fi-

lhas daquele fraco pai, que pensou o Alentejo semelhan-

te a um sonho a transformar-se em inferno.« 

- Quando perdes a mania de dormir de janelas 

abertas de verão? 

»No dia em que veio para cá quis as janelas fechadas, 

porque lhe corria uma vento que lhes arrefecia as costas. 

Contudo as meninas quiseram-nas sempre abertas. So-

bretudo a mais velha. Para ouvir o som que a fazia correr, 

dos tambores tocados pelos espíritos a chamarem-na 

para dançar nua ao luar.« 

O som do telefone ecoa nas paredes mudas da casa, sur-

das das conversas em tom baixo. Descalça, a mãe atende 

as filhas meninas. O homem rude do campo fica no silên-

cio de não existir durante o telefonema. 

- Houve cá gente até muito tarde em casa, fize-

ram barulho. Não deixaram a pequena dormir. Ficou cha-

ta o dia todo. Amanhã vamos à praia, para a Costa. Va-

mos aproveitar para lançar o papagaio que comprámos 

no hipermercado. Espero que passe à mana a tristeza. 

Fomos ao jardim zoológico e ficou assim por ver os bi-

chos presos. Mas a pequena adorou. Havias de ver o fas-

cínio que tomou pelos macacos. Ó mãe, ó mãe, o pai não 

quis ir ver os leões. Será que se um dia vieres a Lisboa 

mos vens mostrar, mãe? 

»Afinal tudo bem. Tudo na mesma. Amanhã vão 

à praia. Faz bem às miúdas, apanhar sol. O pai, claro, de-

ve apanhar um escaldão na sua tez frágil. Porém estará 

feliz, cumprindo o seu papel de pai, mostrando a toda a 

vo. 

E aquelas mulheres, muitas das vezes a acompanhá-los, 

sempre jovens e de faces diferentes, de conversas ba-

nais de café sobre malas e sapatos. Outras sim, compa-

nheiras dos folhetos informativos e outras das galerias 

de arte. Na sua maioria nada mais faziam para além de 

fumar e beber bebidas brancas. Pseudo-artistas da noi-

te sem obra feita, outra coisa senão boémios. Na sua 

maioria vivendo não se sabendo bem do quê. Do mes-

mo modo que o pai das meninas. Do que viveria ele? 

Daria ainda aulas medíocres de Português? 

- Não penses mais nas meninas. Não tarda tele-

fonam-te a dizer que estão bem. Só podem estar bem. 

Por muitos defeitos que aquela gente possa ter, é só 

gente fina. 

»Quem nunca conheceu determinados ambientes julga 

os bairros degradados, a falta de companhia à noite ou 

os tiroteios das discotecas, os grandes perigos de Lis-

boa. Porém, as influências de gente que finge ser o que 

não é, podem levar por caminhos que não estejam es-

critos com nomes de ruas e bairros.« 

- A mais velha está quase a ir para a Faculdade. 

Será que quer ir viver com o pai? 

- Não tem ela o direito de escolher? Afinal é pai 

dela. 

»Mas lá não vai ter os cavalos, as ovelhas, a terra e os 

frutos. O sol a lhe escurecer a pele e a lhe queimar o 

cabelo. Todos os verões temo vê-la regressada de so-

brancelhas arranjadas e de bigode feito.« 

- Acredita que a rudeza e sangue dela só servi-

rão para um homem de espírito forte, capaz de aguen-

tar o desejo por ela provocado. Nunca a confundirão 

conforme te confundiram a ti. De beleza delicada pen-

saram transformar-te numa desenxabida sem sol. Enga-

naram-se. Se não se tivessem enganado nunca terias 

regressado para aqui. Nunca terias teimado em ficar, 

deixando-o ir embora, porque aborrecido precisava da 

noite de Lisboa. 

»Já se atreveria ele a levar a mais velha a conhecer os 

meandros nocturnos do Bairro Alto? E que faria com a 

do meio? Encantará ele o seu jeito sorridente com a 

simpatia da convivência social? E a mais nova? Perderá 

ele tempo a mostrar-lhe o castelo, o oceanário, o pla-

netário? Como se aguentará ela, ainda na idade de an-

dar de bicicleta, no meio de gente, na sua maioria, qua-

renta anos mais velha?« 
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 gente que apesar de tudo foi capaz de fazer 

filhos a uma mulher. De todos os amigos será o único a 

não deixar a herança para afilhados esquecidos no tem-

po.« 

Talvez fosse melhor fechar as janelas esta noite. Está aí 

quase Setembro e as miúdas mais duas semanas esta-

rão de volta. O ar por fim começa a refrescar. Talvez 

devesses ser o pai delas, homem rude do campo. Não 

as levarias a conhecer os sítios culturais de Lisboa, mas 

esmurrarias quem lhes mandasse um piropo. Só que 

nem a padrasto das meninas podes chegar, porque, 

apesar de tudo, apesar do desperdício e da vanitude 

ela continua a pensar no homem mais velho que co-

nheceu em Lisboa e um dia a levou a um museu. 

Homem rude do campo, agarras agora a mulher meio 

descansada, já sem a aflição primeira das filhas. Pegas 

nela com a mesma delicadeza com que pegas no car-

neiro recém-nascido do rebanho que lhe guardas. Reti-

ras-lhe a roupa, mas aqueces-lhe mais o corpo. Tocas-

lhe nas estrias das gravidezes, nas cicatrizes das feridas 

de criança, nas rugas marcadas pelo sol nos olhos, co-

mo nunca tinha ainda alguém tocado. Porém, homem 

rude do campo, apenas és o pastor do seu rebanho. 

Não tarda as filhas regressam, e a imoralidade de Agos-

to só voltará para o ano. 
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sas oitenta e um centímetros; esta era também a dimen-

são que cada mesa possuía, estando cada um dos quatro 

convivas sentados a um canto. 

Contornando todo o pavilhão, a cerca de um piso de altu-

ra, existia um patamar de onde o director podia observar 

tudo o que se passava. Não se prestava a uma vigília 

acérrima, mas procurava fazer uma observação atenta 

para a eventualidade de algo fora do normal suceder. Em 

quase cento e vinte e sete anos de funções apenas uma 

vez se deparara com uma situação irregular. Apesar de 

uma nova ocorrência ser pouco provável isso não signifi-

cava que fosse impossível. O impossível não existia ali. 

Por esse motivo, o director concentrava as suas atenções 

na mesa número cinquenta: a mesa com apenas três ele-

mentos, a mesa da qual um dos elementos ousara fazer o 

impensável, a mesa de onde todas as outras derivavam. 

E aí residia a iminência do perigo. 

Um comum observador, um simples mortal, não veria 

mais que oitenta e uma mesas, cada uma com dois ca-

sais, exactamente iguais, realizando os mesmos gestos, 

tendo as mesmas conversas. O seu intelecto simples e a 

sua percepção limitada da realidade não lhes permitia 

ver mais do que um conjunto de autómatos, pré-

programados para a realização de determinadas tarefas. 

O que director via era diferente: vários casais, cada dois 

pares na sua mesa, com mente e vontade próprias. Em-

bora derivados de um ponto comum, nenhum deles era 

cópia de ninguém. Todos eram originais, independentes 

e livres, coexistindo nas suas próprias realidades. Ali fica-

va o nexo do real – o espaço onde a realidade de cada 

existência era decidida em gestos e palavras imperceptí-

veis para os sentidos humanos. Cada mesa representava 

um Universo e tudo o que nele acontecia, do mais cósmi-

co ao mais íntimo, era ditado pelas emoções de cada Ma-

tias, de cada Sara, de cada Jeremias e, em todas excepto 

na mesa número cinquenta, desde há uma semana, de 

cada Dora. A percepção do tempo, tal como a realidade, 

diferia do director para os ocupantes das mesas. Para 

Fazia naquele dia uma semana desde que a sua melhor 

amiga havia sido abençoada com a sorte da libertação. 

Sentado à mesa, Matias trocava palavras com os seus 

companheiros, Jeremias e Sara, enquanto aguardava 

que a sua porção fosse servida. O distribuidor parou 

junto à mesa e serviu cada malga com uma concha de 

uma mistela que era preferível acreditar que fosse sopa 

a saber o que era de facto. 

Quando todas as malgas em todas as mesas estavam 

servidas, o pavilhão, sob a orientação firme do director, 

deu as suas preces por aquela refeição. Imitando os 

colegas, Matias proferiu as palavras da oração, benzeu-

se, mexeu a sopa e provou-a. Estava boa, mas precisava 

de um pouco mais de sal. Guardou esse reparo para si, 

pois era pecado rectificar um prato que já havia sido 

abençoado. Levou a colher à malga, recolheu uma dose 

generosa da sopa e levou-a à boca. 

Ao trincar, sentiu algo. Pegou no guardanapo, fingiu 

limpar a boca e cuspiu o corpo estranho. Discretamen-

te, abriu o guardanapo debaixo da mesa para ver o que 

havia encontrado. Reconheceu o anel que em tempos 

pertencera à sua companheira, Dora. Sorriu pelas boas 

memórias que isso lhe trazia, guardou o anel no bolso e 

continuou a comer. 

A mesa de Matias tinha um lugar livre em relação às 

outras. Fora isso, nas restantes mesas, o ritual não dife-

ria muito. Havia diálogo, havia deglutição e havia riso 

pontual. Nada parecia estranho aos presentes. Um ob-

servador de fora, porém, como era o caso do diretor, 

conseguia ver que o que acontecia numa das mesas era 

síncrono com o que acontecia em todas as outras. Co-

mo se apenas uma fosse real e as restantes meros re-

flexos que o desejavam ser. 

O pavilhão era amplo e estava dividido num quadrado 

de nove mesas por nove. As mesas e as cadeiras, tudo 

em alumínio, estavam aparafusadas ao chão para evitar 

quaisquer alterações no padrão. Entre o tampo da me-

sa e a cadeira distavam nove centímetros, entre as me-



nal, foi decidido com base em sentimentos de cobiça e de 

ciúme. 

Como director, era seu dever estar ciente dos sentimen-

tos que afectavam aqueles que observava. Todavia, era-

lhe difícil fazer isso sem ser influenciado por esses mes-

mos sentimentos. Mais ainda quando ele mal se habitua-

ra a não os ter. Nesse tempo de iniciação, não habituado 

a lidar com tanta pressão, teve que deixar de ser um en-

tre muitos para passar a ser muitos num só. A Santíssima 

Trindade expandida até ao infinito. Ao pensar nisso, a sua 

mente retornou a um outro tempo. Uma viagem ao pas-

sado que ocorreu sem que o próprio tomasse consciência 

disso. 

 

* * * 

 

Sob o olhar sempre atento do Director, a sopa era mais 

uma vez servida. Todavia, os olhos que agora observa-

vam o pavilhão não eram os mesmos olhos que recorda-

vam a cena. Esses estavam na mesa número cinquenta e 

pertenciam a um outro Matias. 

Degustando a habitual sopa, Matias trocava olhares apai-

xonados com Dora e olhava para cima, rezando por uma 

oportunidade de ser algo mais. As suas preces foram 

atendidas quando sentiu o olhar do Director se fixar nele 

e escutou a sua voz forte e grave na sua mente: “Matias. 

Foste escolhido.” 

Sem precisar de justificar as suas acções – todos sabiam 

que nada acontecia sem o consentimento prévio do Di-

rector –, Matias levantou-se e afastou-se da sua mesa. 

Percorrendo as demarcações do tracejado preto, cami-

nhou até a um canto do pavilhão, onde se situava a mesa 

número um. Sentiu-se tentado a lançar um último olhar 

antes de abandonar o pavilhão; resistiu ao impulso, em-

purrou a porta e saiu. 

Deu por si num limbo de vultos negros. Atrás de si, a por-

ta e qualquer outro elemento concreto de espaço físico 

desaparecera. Sentiu a cabeça ficar mais leve e, sem um 

ponto de referência com que se orientar, imaginou que 

estava a flutuar. Por entre os vultos negros que o cerca-

vam avistou uma nesga de branco e esticou o braço para 

sentir o que seria. Ao tocar no branco, a nesga expandiu-

se e Matias sentiu o vazio apoderar-se de si. Iluminado 

por aquela brancura, via e sentia pequenos filamentos 

negros deslizando sob a sua epiderme que se lhe escapa-

vam por entre os dedos e se uniformizavam com a escuri-

estes, o tempo decorrido desde o desaparecimento de 

Dora correspondia a uma semana; para o director havia 

passado perto de cinquenta anos. 

Quanto às variações, o perigo não estava na sua exis-

tência. Essas variações de mesa para mesa eram o que 

tornava cada Universo infinitamente igual e, ao mesmo 

tempo, infinitamente diferente. Só que essas oscilações 

eram mínimas: pedrinhas atiradas a um lago gigante, 

originando diferentes padrões. O problema estava nas 

oscilações bruscas, como uma das mesas, a mais impor-

tante das mesas, ter apenas três elementos. Novas 

emoções já se começavam a manifestar e fossem elas 

positivas ou negativas, nenhuma seria livre de perigo 

pois a sua primeira vivência realizar-se-ia sem noção 

dos limites. 

Tudo se lhe aparentava normal – dentro do expectável, 

melhor dizendo – apesar de sentir uma estranha ener-

gia emanando daquela mesa. Era a energia do novo, a 

energia do reinício, a energia do fim. O que aconteceria 

se o mesmo sucedesse nas restantes mesas? Pior: o 

que aconteceria se nas outras mesas tomassem noção 

de que um rumo diferente começava a principiar na-

quele universo? Sentir-se-iam humildes? Invejosos? 

Cobiçadores? Indiferentes? Era impossível prever o que 

aconteceria em cada um com base no que acontecia 

naquele; apenas se podia prever que várias mudanças, 

fossem elas pequenas ou grandes, estavam prestes a 

ocorrer. 

Não havia explicação para a forma abrupta como tudo 

começara. Sabia término da situação, o baque final, 

acontecera uma semana antes, na percepção de quem 

o observava, mas a sua génese remontava ao tempo 

em que, antes de ser director, ele era um dos que se 

sentava nas mesas que agora observava. Antes de zelar 

por realidades, antes de ter como função a mais delica-

da das tarefas, a sua vontade e as suas emoções dita-

vam o mote de quase infinitas existências. A sua vida 

prévia e os anos de experiência que já levava como di-

rector haviam-lhe ensinado que a inobservação da mais 

insignificante das variações era tão, se não mais perigo-

sa, quanto ignorar os eventos que se desenrolavam 

agora perante os seus olhos. 

O ponto de ruptura remontava aí: ao seu início enquan-

to director. Inexperiente e obstinado, ainda não total-

mente limpo de emoções, deixara que estas exerces-

sem demasiada influência no seu julgamento. Um con-

flito que devia ter sido resolvido do modo mais racio-
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sa gera no Candidato sejam suficientes para que este 

consiga atacá-lo e vencê-lo. Ao atacar e vencer o Direc-

tor, acederá a uma fonte de energia infinita e reduzi-lo-á 

a uma não-existência, tomando para si o Conhecimento 

do Todo e algumas memórias de si mesmo, entre elas a 

certeza de que havia sido enganado. 

Só que nem tudo desaparece e, na primeira vez que se 

abeirou da murada para orientar as preces que antecedi-

am todas as refeições, reparou que o lugar na mesa cin-

quenta, que em tempos lhe pertencera, estava ocupado 

por alguém cujo rosto, em tempos, havia sido o seu e 

percebeu que certas coisas são eternas. 

Os vestígios de sentimentos que ainda existiam nele, dos 

quais o ódio, o mesmo ódio que o levara ali, era o mais 

poderoso, fizeram-no olhar para aquele que o substituía 

com desprezo. Porém, não era esse o alvo do seu verda-

deiro ódio. Esse atributo estava reservado àquela que 

prometera amá-lo para todo o sempre e que tão facil-

mente aceitara outro como sendo ele. Odiava-a por isso! 

Mais ainda do que odiava a inevitabilidade de perder por 

completo as suas emoções e deixar de odiá-la. Deixar de 

invejá-lo. Como ele odiaria isso! Urgia, por isso, agir en-

quanto sentisse o ódio, enquanto este lhe apontasse um 

rumo que a lógica designava como errado e perigoso. 

Tomada a decisão, estabelecido o objectivo, imaginou 

um plano e abeirou-se da murada no Pavilhão do Infinito. 

Reparou na cruz branca pintada no chão, o local assinala-

do com um “X” onde a sua presença era percebida no 

seu poder máximo por todos aqueles que observava. Os 

fragmentos de memória e de emoção limiavam o sumiço 

definitivo e era-lhe difícil lembrar o que motivava a agir 

daquela forma. Mais do que o ódio que o incitara à vin-

gança, o sentimento que agora se apoderava dele era o 

medo de perder a razão que dava sentido à sua existên-

cia. 

Aproveitando enquanto podia, apontou para aquele que 

ocupava o lugar que em tempos lhe pertencera, acusou-o 

de violar as regras e condenou-o a abandonar o pavilhão. 

A sentença de abandono do pavilhão era uma sentença 

criada para punir a infracção máxima. Todavia, uma vez 

que não estava definido o que era essa infracção máxi-

ma, o abandono do pavilhão era apenas uma sentença 

virtual, uma ameaça não-concretizável; aplicável apenas 

perante uma infracção máxima, nunca aplicada por essa 

mesma razão. Se fosse atribuída a sentença máxima a 

uma infracção tida como máxima, como sentenciar futu-

ras infracções mais graves? 

dão. 

Tentou acalmar-se, pensando em algo tranquilo. Bus-

cou nas suas memórias uma conversa que tivera com... 

Com quem? Não se lembrava. Teria sido há quanto 

tempo? Não se lembrava. Assustado, tentou lembrar-se 

quem era. Tarde demais. A memória do seu nome fazia 

agora parte da escuridão que o rodeava. Extraídas as 

memórias, um único pensamento permaneceu dentro 

dele: avançar. 

Sentindo os dedos da mão tocarem numa película gela-

tinosa e fina, Matias forçou caminho até sentir esse 

tecido começar a ceder. Percebendo que a ruptura era 

iminente, avançou para lá do vazio que ficara com as 

memórias. A cada passo que dava, fluíam os últimos 

filamentos e com eles a noção de individualidade, de 

Ser. Quando completou a travessia, sem memórias, 

sem qualquer espécie de consciência de si mesmo, não 

era mais do que vazio sem forma. 

A centelha de vida que era tudo o que restava dele foi 

inserida num receptáculo limpo de impurezas. Estava 

pronto para receber os ensinamentos do Tempo e do 

Espaço. A partir desse momento seria tratado apenas 

pela sua função: a atribuição de um nome próprio era 

conferir uma individualidade que não se coadunava 

com o perfil de alguém que tinha por tarefa intemporal 

assegurar o bom funcionamento das múltiplas realida-

des. 

De seguida viria o confronto. Levado à presença do en-

tão director, foi confrontado com tudo aquilo que per-

dera e tentado pela possibilidade de tudo isso recupe-

rar caso aceitasse o cargo. A proposta era sedutora e 

fácil de aceitar. No entanto, quando chegasse o mo-

mento de nomear um sucessor, ele aperceber-se-ia, tal 

como sucedia ao Director à sua frente, que a recusa do 

poder era única opção viável para recuperar tudo o que 

lhe havia sido retirado. Tal como o Director à sua fren-

te, no futuro também ele tentaria convencer o seu su-

cessor das virtudes do cargo. 

Mas eis que, perante um sim pejado de esperança, o 

Director puxa o tapete ao candidato e recusa-se a dar-

lhe seja o que for. O acto, embora se apresente como 

arrogante, é um esforço calculado, uma medida de de-

sespero que o candidato, a seu tempo, também apren-

derá a tomar. A este nada mais resta senão ódio e frus-

tração: dois dos sentimentos mais negativos e mais 

destrutivos. Ciente disso, o Director nutre a esperança 

de que os níveis de ódio e de frustração que a sua recu-
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que todos temiam que esse ultraje fosse punido com 

uma expulsão pela porta negra. 

E, no entanto, era na porta negra que residia a verdadei-

ra salvação. 

A verdade era que ninguém estava ali por escolha volun-

tária ou consciente. Ninguém sabia ao certo porque ali 

estava. Ninguém sabia como tinha ido ali parar. Talvez 

tivessem surgido de um momento para o outro, talvez 

estivessem ali desde sempre. Apenas sabiam o que esta-

vam a fazer. Percebiam, num nível subconsciente, a im-

portância do que estavam a fazer. E talvez em certos mo-

mentos vislumbrassem relances de galáxias e mundos 

sem fim, flutuando nas suas mentes. Ninguém sabia por-

que tinha ido para ali, mas todos sonhavam com liberda-

de. A sua percentagem de atributos humanos fazia com 

que sonhassem com isso, mesmo não percebendo o que 

isso significava. Todos queriam sair dali e julgavam que a 

única forma de o conseguirem era comportando-se de 

forma exemplar, realizar as tarefas que lhes estavam atri-

buídas e não infringir quaisquer regras. Assim, só assim, 

lhes seria concedida a liberdade que desejavam sem 

compreender porquê. 

Nunca ninguém tivera a coragem de confrontar o Direc-

tor, mas este sabia, imaginava, que Dora não ficaria cala-

da perante as acusações falsas que ele fazia àquele que 

ocupava o seu antigo lugar e que expressaria de forma 

clara a sua discordância. Que tremendo acto de coragem! 

Impertinência? Também. Insubordinação? Alguma, sim. 

Mas coragem acima de tudo. E que melhor forma de va-

lorizar essa coragem senão com a liberdade do alívio 

eterno? 

Sorriu. Só que já não sabia porque é que sorria. As miga-

lhas de sentimento que persistiam nele permitiam-lhe 

imitar emoções, embora não soubesse porque o fazia ou 

o que significavam. Optara por condenar de forma injusta 

aquele que agora o substituía, prevendo que Dora se in-

surgisse. E mesmo que ela não tivesse a coragem de se 

opôr, a grande castigada continuaria a ser ela pois nunca 

mais veria ou se lembraria dele. Apagado da sua memó-

ria, dele restaria apenas uma ferida eterna na alma. 

Que punição tão irónica!, teria pensado se ainda possuís-

se essa capacidade de reflexão subjectiva. Como já não 

dispunha dessa valência, limitou-se a apreciar a lógica 

inerente aos acontecimentos. 

Atribuído o grande prémio com que todos sonhavam sem 

saber porquê, o director abandonou a murada, saiu por 

uma porta comum de madeira envernizada e desceu um 

Alheio a tudo isto, ou indiferente perante as conse-

quências, o Director manteve o dedo apontado e con-

denou o visado a abandonar o pavilhão e, desse modo, 

a abandonar a sua vida e a sua existência nas memórias 

dos outros. Fora do pavilhão, fora da mente. De eterno 

a eterno olvidado. 

Entre mistos de assombro, espanto e muita confusão, o 

pavilhão escutava a enumeração de infracções fabrica-

das e a proclamação da sentença draconiana. Ao con-

denado restava apenas acatar e proceder como lhe era 

ordenado. Mas eis que, surpreendendo todos quase 

tanto quanto a si mesma, Dora se levanta e questiona a 

verdade nas palavras do Director. 

A insurreição, tão inusitada e inexpectável quanto a 

sentença ditada, gerava ondulações de imprevisibilida-

de. A incerteza fundia-se com o medo e as ondas que 

daí surgiam ameaçavam pôr cobro a tudo. Ameaçado 

na sua autoridade, o Director ordenou a Dora que saís-

se pela porta azul: a porta que conduzia à libertação e 

ao alívio eterno. 

Percebendo a confusão que a sua decisão gerava na-

queles que o observavam e o escutavam, o Director 

explicou que a coragem que Dora demonstrara ao con-

frontá-lo numa decisão que sabia estar errada era me-

recedora de uma justa compensação. 

Dora obedeceu. Levantou-se da mesa e abandonou o 

pavilhão pela porta azul. Não se despediu de ninguém 

nem ninguém se despediu dela. Colocada a um canto 

recôndito para que ninguém vislumbrasse o que havia 

para lá dos seus limites, a porta azul foi aberta e trans-

posta. Por esta altura, os vestígios de emoção que so-

breviviam no director haviam-se dissipado por comple-

to e ele apenas percebia o que fazia, mas não porque o 

fazia. 

Para lá da porta azul, Dora seria atacada por criaturas 

vorazes que a devorariam viva sem a matar, digeri-la-

iam, regurgitá-la-iam e tornariam a devorá-la. O alívio 

surgiria no intervalo entre cada etapa do processo: um 

instante imperceptível que seria deveras apreciado, 

apesar efémero. 

Ninguém, à excepção do Director, sabia o que havia 

para lá de cada uma das portas. Apenas sabiam o que 

lhes era dito e por essa razão mantinham afastados das 

suas mentes esses pensamentos. Tentavam, pelo me-

nos. Às vezes com maior ou menor sucesso, embora 

nunca verbalizassem o seu desejo. Ninguém queria co-

meter a ousadia de pedir para sair pela porta azul por-
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* * * 

 

Do cimo da murada, um pouco mais além do “X” onde 

deveria estar, o director observava o lugar vazio, recapi-

tulando o que fizera, tentando perceber – lembrar-se – 

porque o fizera. Acima de tudo, tentando, sem grande 

sucesso, antecipar as inevitáveis consequências das suas 

acções. Teria feito melhor em não expulsar Dora? Ou se-

riam as consequências de não fazer nada ainda piores? 

Aquele que agora o substituía, aquele cujo lugar em tem-

pos fora o seu, ergueu a cabeça e olhou na sua direcção. 

Os seus olhares trancaram-se e ele sorriu: um sorriso que 

nada tinha de escárnio, era sinceridade pura. 

Sem lhe devolver qualquer emoção, o Director lembrou-

se que também ele, em tempos, sorrira para o Director. 

Na altura não sabia porquê e estava convencido de que 

aquele que agora lhe sorria encontrava-se na mesma si-

tuação. O doce prazer da ignorância. Ah! Como ele o odi-

ava! Como ele o invejava! 

Se ao menos percebesse porquê...  
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um longo lance de escadas até chegar a um corredor 

esguio que se estendia até ao infinito, ladeado por um 

número interminável de portas. Dentro do pavilhão 

conjugavam-se as emoções que orientavam os univer-

sos; neste corredor podia-se aceder de forma livre a 

todos eles. O director percorreu o corredor – de portas 

brancas como as suas paredes, quase imperceptíveis – 

até encontrar uma porta azul. Sem hesitar um instante, 

rodou o trinco e entrou. 

As criaturas acabavam de regurgitar Dora de volta à 

vida. Ao vê-lo entrar, ela suplicou-lhe por ajuda. Ele 

limitou-se a encará-la e a não dizer nada. Soubesse ele 

ainda porque fizera aquilo e talvez lhe dissesse alguma 

coisa. 

Pequenas como pirilampos, vorazes como hienas, as 

criaturas entretinham-se a correr pela sala, de vez em 

quando chocando umas nas outras e digladiando-se de 

forma furiosa e mortal sempre que tal acontecia. A cor-

reria frenética e os combates ocasionais eram apenas 

uma forma de libertarem o excesso de energia acumu-

lada. Uma vez libertos dessa energia, voltariam a con-

centrar-se em Dora. 

Antes que reiniciassem o processo, o director ergueu a 

mão em jeito de “Basta!”. Vorazes, porém obedientes, 

as criaturas estacionaram emparelhadas junto do que 

em tempos fora Dora. Ajoelhando-se perante a massa 

de carne disforme e semi-consciente, o Director profe-

riu um novo veredicto: “A tua estadia aqui chegou ao 

fim. Contudo, não posso permitir que regresses ao teu 

antigo posto. Isso levantaria muitas questões e algumas 

questões são perigosas. Mas não te preocupes, ainda 

poderás vir a ser bastante útil...” 

O director afastou-se para as sombras e deu lugar a 

uma equipa de indivíduos, de rostos ocultos por másca-

ras brancas, liderados pelo distribuidor de refeições. Os 

quatro indivíduos transportavam consigo uma enorme 

travessa de metal; pararam junto do corpo, pousaram a 

travessa no chão e, às mãos cheias, despejaram-no lá 

para dentro. Com uma espátula e uma pá apanharam 

os restos de Dora do e sacudiram-nos para a travessa; 

retomaram os seus postos e ergueram-na do chão. 

O distribuidor de refeições, que era também quem as 

confeccionava, aproximou-se, pegou num pedaço de 

Dora, provou-o e devolveu o resto ao entulho. Limpan-

do a mão às calças, disse: “Sopa.” 

Os quatro afastaram-se para as sombras de onde havi-

am emergido e o distribuidor seguiu-os. 
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O Livro das Horas 
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lago, que apontavam as lentes das suas máquinas foto-
gráficas profissionais.  

 - Eu não deveria falar nisso - tartamudeou, ao vol-
tar-se novamente para eles. Registou os símbolos nas 
suas sweatshirts, a sombra que os bonés lhes lançavam 
sobre os olhos escuros e pouco espertos e a saliência dos 
estômagos. Eram demasiado jovens para estômagos tão 
amplos, pensou... - mas sim, tudo faz crer que aquela 
mulher seja Myrna O’Hara. 

 - Que Myrna O’Hara? - viriam aí mais personagens 
históricas e enfadonhas associadas à casa?  

Já se tinham arrependido da pergunta quando a Guia se 
aproximou um pouco mais, deitou um olhar de viés à co-
xa de luto e usou a mão para bloquear o som de se per-
der nessa direcção: 

 - A que dominou o dom mais poderoso do Livro 
das Horas. 

 - Que livro é esse? - Jackson, o americano mais jo-
vem, associou rapidamente aquela lengalenga à sua série 
de fantasia de eleição.  

Por muito que os feitiços e os dons lhe passassem ao la-
do, havia algo de místico nisso, assim como em toda a 
Irlanda. 

- Um Livro que, diz-se, continua guardado aqui, 
onde pertence. Em Muckross House e Myrna O’Hara con-
tinua a guardá-lo, como é sua função, como expiação 
pelo mal que causou ao usar os seus conhecimentos no 
passado. 

- De que modo é que um livro pode ser usado? - 
desdenhou Hugh, o irmão mais velho, com as mãos cal-
mamente enfiadas nos bolsos das calças de ganga. 

A Guia caminhou lentamente, como se receasse levá-los 
para o caminho onde Myrna O’Hara estava sentada, de 
mãos firmemente enganchadas sobre o colo, pálidas de 
tão cingidas a si próprias. Os rapazes sentiram-se natural-
mente encrespados por terem de passar por alguém tão 
perturbador. A mulher era jovem mas olheirenta, maci-
lenta, de cabelos negro-metálico, a emanar uma aura de 
azul-eléctrico em redor. Era invulgarmente alta e direita 
como um fuso, tão branca como um fantasma. Mas esta-
va indiscutivelmente viva - ou pelo menos respirava - vis-

Caminhavam lado a lado no Parque Nacional de Killar-
ney. O verde era tão intenso que entrava pelos olhos 
adentro, impossível de recriar nas paisagens áridas a 
que estavam acostumados.  A Guia turística virou-se 
para os dois irmãos e apontou uma figura ao longe. 
Uma figura que cambaleava e que trajava de preto da 
cabeça aos pés. Era uma mulher e havia alguma formo-
sura - ainda que nenhuma graciosidade - nas suas fei-
ções. Os cabelos, negros como breu, caíam-lhe pelas 
costas e contrastavam com as asas dos corvos que so-
brevoavam o Parque e com a palidez do seu rosto inex-
pressivo. Estava um dia húmido e o verde era tão inten-
so que ardia nos olhos.  

 - Quem é? - indagaram os visitantes, de rosto 
concentrado na mulher que coxeava a longe e que, de 
súbito, se deixara cair num dos bancos de madeira que 
acompanhavam a fachada de Muckross House. 

 - É a guardiã da casa. - sentenciou a Guia, com o 
cabelo liso a parecer escorrer ainda mais gordura para 
a testa conforme a humidade do exterior a tomava. 

 - Tem mais aspecto de bandida - riram os dois 
jovens, dando-se conta de que os pais estavam muito 
afastados, a tirar fotografias - Porque é que a casa 
necessita de uma guardiã? 

A Guia deu-lhes as costas sem grande cerimónia e er-
gueu o rosto sexagenário para a fachada da casa senho-
rial. Sentiu a troça dos americanos nas costas. Há muito 
que trabalhava naqueles jardins e que inspeccionava o 
interior glorioso daquela casa. O seu espaço favorito 
continuava a ser o pátio interior, onde os corvos se ata-
refavam a colher e bicar as maçãs verdes que a velha 
macieira ia produzindo.  

- Não é bem a casa que precisa de guarda... - sibilou, 
passando em revista a quietude das janelas do andar 
superior nessa manhã - é mais o Livro. 

 - O livro...? - Agora sim, tinha captado a atenção 
dos adolescentes. 

Estava um pouco aborrecida por ter despendido boa 
parte do seu tempo a transmitir todo o conhecimento 
que reunira em anos de estudos académicos e de de-
ambulação por aquelas paredes. Os jovens tinham pou-
co interesse na casa em si, era para as colinas, para o 



 

 

to que a aragem da manhã de nevoeiro lhe escapava 
por entre os lábios em nuvens irregulares. 

- Aprendendo-se o que ele contém - volveu a 
Guia, assim que a tal Myrna ficou para trás. 

A mulher nem se dignara a olhá-los quando tinham 
passado por ela, numa longa caminhada pela relva em 
direcção ao lago Muckross, mais abaixo. A cada vez que 
o céu encoberto deixava espreitar o sol, o verde rega-
nhava vida e atingia-lhes a íris, magoando-lhes a vista. 
Ajeitaram os óculos escuros e verificaram que os pais, 
duas figuras de meia idade a passear de caleche, esta-
vam suficientemente entretidos para não os interrom-
per. Conforme se deram conta de que os pés da Guia se 
afundavam na lama e os tornozelos eram submergidos 
pela água do lago, olharam novamente sobre o ombro. 
A mulher de negro continuava no mesmo sítio, estática 
e de rosto inexpressivo. Os olhos pareciam verdes... 
seriam de facto verdes ...ou seriam reflexo do verde se 
imiscuía em tudo? 

- Foi aqui - anunciou a Guia, colocando-se de 
costas para o lago, fitando-os com pesar. 

Começavam a achar que a mulher era louca. Estavam 
inquietos e queriam ir-se embora. Talvez passear de 
caleche não soasse assim tão mau e tão pouco máscu-
lo. 

- Que a senhora O’Hara se jogou ao lago e se 
deixou morrer. Pobrezinha, tinham-lhe tirado tudo. 

- Como é que a O’Hara morreu se está ali sen-
tada? - Retorquiu Jackson, o mais impaciente dos dois 
irmãos, verificando que Myrna estava ali acima, fisica-
mente sentada. 

- Não foi a Myrna que se atirou ao lago, foi a 
mãe dela. A senhora Grace O’Hara - suspirou e deixou 
que os ombros lhe descaíssem. 

Não admirava agora que a mulher tivesse um aspecto 
meio desolado. A mãe suicidara-se... Esquecida a malu-
quice a respeito do tal livro, tudo parecia agora mais 
compreensível. Estava de luto. 

- Estou a ver... há pouco tempo, então - sussur-
rou Hugh. 

A Guia surpreendeu-os com uma gargalhada 
límpida de cabeça atirada para trás. Ecoou por todo o 
Anel de Kerry, suspeitaram, assombrados e boquiaber-
tos. 

- Há pouco tempo, dizem vós... - depois pare-
ceu recompor-se, como se fosse de bom tom rir-se dos 
turistas que lhe pagavam o ordenado - Se duzentos 
anos vos parecem pouco tempo... 

- O quê? A mãe dela suicidou-se há duzentos 
anos? 
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- Meus caros - volveu a senhorita Fedra Harris, 
que estava à sua disposição desde que os pais haviam 
pago a Muckross House uma boa maquia para os tirarem 
da sua vista - que idade têm? 

Embasbacados, Jackson nomeou os seus treze anos e os 
dezassete do irmão. A Guia sorriu-lhes de modo compla-
cente, mas simultaneamente acusatório: 

- Então, meus queridos, já deviam saber que a 
morte não é o pior. Pelo menos desta história, a morte 
da senhora O’Hara pouca importância tem. É só outro 
pormenor mórbido da desgraça dos O’Hara. A culpa é, 
certamente, um pouquinho do Livro - dando-se conta de 
que os olhares dos rapazes sustinham o seu numa tenta-
tiva de decifrar os significados ocultos do seu discurso, 
sorriu docilmente - Talvez o melhor seja eu contar-vos 
tudo do início, não? 

Ao assentimento dos americanos, começou a narrar o 
infortúnio dos O’Hara de Kerry. Começou do seguinte 
modo: 

- Como vos disse já, foi aqui... 

 

Na alvorada do terceiro dia, a senhora O’Hara desceu a 
escadaria frontal de Muckross House como um furacão. 
As solas rasas dos sapatinhos negros mal anunciavam a 
sua passagem ao colidir com o calcário do chão. Deixan-
do a imponente construção para trás, lançou-se numa 
correria desenfreada em direcção ao lago. Ouvia a pró-
pria respiração desafiar o vento, fundir-se nele, negar-lhe 
a entrada para os seus pulmões. Na proximidade às 
águas, sentiu os sapatos afundarem-se na lama. Chovis-
cara nessa manhã e ficou primeiro sem um, depois sem o 
outro sapatinho. Caiu de joelhos e afundou os pulsos na 
viscosidade das poças. Sentiu-as engolirem-lhe o vestido, 
sugarem-lhe os joelhos e os tornozelos. Só então ergueu 
o olhar, de um verde mais límpido que o das colinas em 
redor. A dor que ali se alojara só encontrava par no pre-
núncio de desgraça que as nuvens, no horizonte, anunci-
avam. Gemeu. Revisitou as últimas horas e soltou a voz 
num uivo sobrenatural. Por um instante julgou mesmo 
que se tornara num animal. Que coração humano seria 
capaz de suportar tal dor? As suas duas filhas mortas... 
aliás, Myrna estava petrificada mas murmurava horrores 
sobre dilacerar a irmã. Aprisionada no próprio corpo, não 
regressara... ela avisara-a. Como mãe, como herdeira de 
Hulbert, o Feiticeiro, e guardiã do Livro das Horas, ela 
avisara-a. Arrastou-se pelos cotovelos até ao lago, o olhar 
erguido para os contornos que separavam a terra, povoa-
da de demónios, do céu, adornado de criaturas benignas. 
Suspirou de exaustão. Batera-se nessa batalha durante 
demasiado tempo... Myrna não sabia o que fazia. Não 
podia saber... era tão jovem, tão crente na benevolência 
da magia... Quando a própria magia era tão infinitamente 
imprevisível e opressiva... não se pode sair-se bem de um 



do senhor O’Hara. 

 

Não bastou ao senhor O’Hara que Myrna houvesse cega-
do pelo antigo lacaio. Também Lillith, a irmã mais nova, 
caíra de amores pelo recente dono do Castelo Parke. 
Vendo como a sua afeição ao pobre homem enlouquecia 
Myrna, o pai proibiu essa ligação. Decidiu curá-la envian-
do Lillith ao herdeiro e casando-os. Myrna fechara-se em 
si mesma, dando-se conta de algo que jamais julgara pos-
sível; era capaz de mergulhar em si própria de modo tão 
profundo que as paredes em redor desabavam, saíam do 
caminho e permitiam ao seu espírito vaguear. O Livro das 
Horas ajudou-a a aprimorar-se nisso. Onde houvesse vida 
ela poderia materializar-se. De início precisava de muita 
quietude para entrar nesse estado. Estendia-se na cama 
de dossel e corria os reposteiros. Despendia a tarde em 
introspecções, pensava a pobre Grace. Até que, sacudin-
do-a e gritando, descobriu que os olhos da filha estavam 
abertos, o verde queimava-lhe nas pálpebras e lágrimas 
escorriam-lhe dos olhos, mas Myrna não dava acordo de 
si. O Livro, por entre as cobertas, informou a herdeira do 
feiticeiro de que a sua filha dominava artes que ela pró-
pria rejeitara, por receio de se sujeitar a uma queima de 
bruxas. E então, quando Myrna regressara, sacudindo-se, 
gemendo como um animal ferido, descobriu que a mãe já 
dera conta do seu segredo e do motivo dos seus isola-
mentos prolongados. Tentara justificar-se: há muito que 
o seu corpo estava preso a Muckross House, mas o seu 
espírito deambulava no lago sobre o qual Lilith e Henry 
se debruçavam, apaixonados. Convencida de que fora 
tudo um terrível erro do destino, confessou à mãe que o 
visitava. Que os visitava. Punha-se no lugar das flores que 
jaziam sobre a mesa de jantar. Usava o vento para os es-
cutar. Ouviam-no falar dela amiúde. Preocupavam-se 
com ela! Como se atreviam? A senhora O’Hara, horroriza-
da, dizia-lhe que estava a torturar o seu corpo e a sua 
mente com essas viagens. Regressa a ti, pedia-lhe. Mas a 
capacidade de Myrna se evadir evoluía a ponto de lhe ser 
impossível disfarçar. Aperfeiçoara-se até ser capaz de se 
escapulir em qualquer situação. Implodia, mergulhava 
dentro de si e ia assombrar a irmã e o lacaio que lhe rou-
bara a liberdade de espírito. Ansiava mais por uma vin-
gança do que por amor e, conforme se ausentava duran-
te uma viagem de carruagem, a mãe desesperou. Os 
olhos da filha estavam baços, os lábios secos, o corpo 
sofria ocasionais espasmos, a boca apertava-se-lhe. Gra-
ce O’Hara tentara trazê-la de volta com sais, água fresca 
no rosto, bofetadas, gritos. De nada servira; Myrna só 
regressara quando se tornara impossível testemunhar a 
doçura de mel da relação do seu amado com a irmã. Vol-
tou roxa de inveja e apostada em vingar-se. Mas estava 
fraca e olheirenta..., aquela prática esgotava-a. Um corpo 
sem alma era um corpo sem substância. Os seus mem-
bros pareciam minguar.  

um feitiço sem o repetir. Sem tentarmos ser bem suce-
didos de novo... Oh Myrna, repetia a senhora O’Hara, 
deixando-se engolir pelo lago. Destruíste-nos a todos... 

 

Num dos quartos de Muckross House, de amplas jane-
las voltadas a oeste, o senhor O’Hara apertava as mãos 
geladas de Myrna nas suas. Ela morrera, a vida acabava 
de deixá-la. Escapara-lhe como um sopro por entre os 
lábios. Gregory O’Hara observou-a lentamente, acarici-
ando-lhe a fronte com a meiguice do olhar uma última 
vez. Recordou-se das palavras do mago que o visitara 
pouco antes da cerimónia que o unira a Grace O’Hara. 
A esposa, bisneta de um feiticeiro cujo final fora trági-
co, herdara um livro maldito. O visitante indesejado - o 
mago - depositara-lho nas mãos até as palmas lhe quei-
marem. Não podia ir a lado nenhum, o Livro era dela, 
do sangue dela, e com ela deveria permanecer para a 
eternidade. Um livro que ia contra todas as resoluções 
do estado Irlandês para parar a prática de artes mági-
cas. Um autêntico manual de truques e partidas, tantas 
vezes fatais, que acabara por sugar Myrna e por dizimar 
Lilith. Era tudo culpa do tal rapaz... do desgraçado do 
moço da estrebaria. Myrna passara lá metade da sua 
curta vida... pelo menos espiritualmente.  

 

Há cinco anos atrás, a jovem Myrna O’Hara tinha-se 
escapulido para a biblioteca pessoal da mãe, ali mesmo 
em Muckross House. Por essa altura já estava profun-
damente absorvida por um tal de Henry, que conhece-
ra no Castelo de Parke. Era um amor - uma doença - 
tão atormentada, que o pobre Gregory viu, de imedia-
to, um final terrível a abater-se sobre todos eles. Que 
deveria fazer? Meter a filha nas mãos do camponês? 
Do lacaio dos Parke? Entregar-lha de bandeja? Abenço-
ar-lhes a união e viver na agonia de tê-la deixado des-
graçar-se? Lamentava profundamente o seu espírito 
curioso que o fizera alojar a família numa carruagem e 
arrastá-la por toda a Irlanda. Fora recebido pelo seu 
amigo, o senhor Parke, ao contornar um lago de beleza 
estonteante. O rapaz estava lá, a ocupar-se dos veícu-
los e dos cavalos, e num instante tudo ficara perdido. A 
avidez do olhar de Myrna recaíra sobre as suas feições 
e, sugada ao tempo, a vida da sua primogénita sofreu 
um tombo. Mas aquela não seria a única reviravolta na 
história. Os filhos do capitão que habitava o castelo, 
foram vítimas da subtileza das águas do lago que vinha 
lamber-lhe as muralhas. Levaram-nos quando bebiam, 
pulavam e comemoraram no seu seio. E então engolira-
os. Chamara-os sinuosamente, reluziram e refrescaram 
e sussurraram canções de ninar. As crianças morreram. 
Parke morreu, de desgosto. Elizabeth Parke morreu, 
por não ter a que se agarrar em vida. E Henry herdou o 
castelo à beira lago, tornando-se, desde esse momen-
to, um pretendente perfeitamente legível para as filhas 
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E então inclinou-se sobre o Livro das Horas, dominando 
já a arte de se evadir ao ponto de manejar os elemen-
tos ao seu redor. A mãe escondia o Livro mas, em espí-
rito, ela aportava junto a ele. Valia-se da brisa para fo-
lheá-lo, utilizava os insectos do armário como olhos e 
lia avidamente os seus feitiços e práticas. E então des-
cobriu que poderia, facilmente, vaguear na mente de 
um humano e conduzi-la. Era uma magia de tal modo 
poderosa que era também altamente desaconselhada. 
Poderia não voltar a si, avisavam. Ficaria lá, presa nou-
tra dimensão, noutro espaço. Corpo e mente desen-
contrados para sempre... A mente não teria veículo de 
transição para a morte. Viveria para sempre, aprisiona-
da num nada absoluto... Viveria numa consciência ab-
soluta, plena e constante. Seria a maior das maldi-
ções... 

Ainda assim, Myrna fê-lo. Estendeu-se na sua cama de 
dossel e tomou fôlego. Implodiu ao ponto de ouvir os 
ruídos mínimos dos seus próprios circuitos internos. 
Sangue, sangue em veia, veia em músculo, músculo em 
sangue. Pôs o seu plano rapidamente em prática. Cor-
reu pelos corredores de Parke, agora iluminados pela 
presença benévola e feminina de Lillith, e encontrou 
facilmente o homem que a destruíra para a vida. Pôs 
em prática tudo o que lera a respeito de tomar a mente 
de alguém e, frustrada, derrubou jarros de narcisos e 
taças de vinho. Demorou dois dias a tentar infiltrar-se-
lhe no espírito, testemundo aquela felicidade infame 
que ele partilhava com a irmã. E então, quando estava 
tão exausta que quase desistiu, começou a sentir que 
se fundia nele. Já não ouvia a voz dele a ecoar nas pare-
des da casa; a voz dele ecoava em si. De repente tudo 
ficou escuro e depois a mente dele abriu espaço para 
que o espírito dela ali se acomodasse. Os seus olhos 
eram, agora, os olhos dele. E então Lilith surgiu com 
um tabuleiro de chá. Odiou-a nesse momento, porque 
se insinuava a Henry. Sorria e os olhos transbordavam 
de devoção. E Myrna, valendo-se da solidez dos braços 
dele, cingiu-a pelo pescoço com mãos como ganchos. 
Sorriu-lhe através das feições de Henry. Assim doeria 
mais, se fechasse o rosto os seus olhos seriam capazes 
de reluzir por detrás das pupilas de Henry. Ela queria 
que a irmã se contorcesse, que a vida lhe abandonasse 
o organismo, mas a olhar para o rosto do seu tão ado-
rado marido... culpando-o a ele...  

E então Lilith gemeu algo a propósito de uma criança, 
enquanto os braços franzinos tentavam arrancar as 
tenazes com que a irmã a sufocava, e Henry deve ter-se 
agitado dentro de si. A mente dele, por um momento, 
afastou a dela, que foi remetida para um canto da sala, 
o suficiente para fitar-lhes os rostos assombrados. Lilith 
não fugia, apenas o olhava... a estúpida duvidaria que 
tivesse sido o homem de mãos abertas e olhos esbuga-
lhados à sua frente quem a estrangulara? Myrna soer-
gueu-se e voltou a tentar penetrar na mente dele. Ele 
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parecia tão alerta que reprimia o seu intento... num bre-
ve segundo ocorreu-lhe que, se falhasse, iria liderar um 
exército e queimar o castelo com eles no interior. Mas a 
ideia de que morressem juntos, abraçados, por entre pa-
lavras de amor, renovou a sua motivação. Conseguiu en-
tão infiltrar-se novamente nas ideias de Henry e ouviu a 
sua voz balbuciar a sua confusão mental. Que raio...? E 
então usou-se novamente das mãos dele, mas a um nível 
tão avançado de concentração que Henry cessou de exis-
tir. Ela silenciou-o e imobilizou-o, não estava sequer 
consciente do que o seu corpo fazia. Voltou a estender os 
braços para Lilith e esbofeteou-a, com tanta força que 
alguns dentes se quebraram de imediato. Soube que lhe 
partira também a cana do nariz. Arrastou-a para fora do 
castelo, pelos cabelos. Sentiu uma satisfação primitiva 
nos rostos dos criados que trotavam a seu lado no corre-
dor e que falavam dessa tal criança. Se-
nhor...enlouqueceu? Atreveu-se uma delas, e Myrna sor-
riu-lhe através dos lábios de Henry. Era Lilith quem bal-
buciava dúvidas... que lhe dera? O que se passara? Acaso 
julgava que ela lhe fora infiel? Que sucedera para...? 

Chegados ao exterior, fê-la ajoelhar-se na lama junto ao 
lago. Tinha tanto receio de falhar no seu intento que de-
cidiu terminar o serviço de imediato. Como último golpe 
olhou-a nos olhos: Devia ter-me casado com a vossa ir-
mã, disse, sois patética, Lilith. E deixou-a remoer o cho-
que por meio segundo antes de lhe desfazer o crânio 
com uma pedra irregular do tamanho de uma das mãos 
de Henry. Depois decidiu ausentar-se dali e testemunhar 
a dor de Henry quando se desse conta do que fizera. Viu-
o da copa da árvore mais próxima, o seu espírito cons-
purcado mas numa paz serena, acariciado pela brisa do 
lago. Ajoelhou-lhe, passou os dedos por entre os cabelos 
ensanguentados duma Lilith para sempre silenciada, e 
chorou como uma criança. Em seguida, pondo-se de pé, 
implorou por perdão repetidamente. Agoniada, Myrna 
ficou sem reacção. Se tivesse corpo ter-se-ia rojado no 
chão, na poeira, junto ao corpo caído, desfeito, da irmã. E 
quando soou um tiro e os corvos em redor esvoaçaram, 
ela compreendeu que também Henry se fora e que esta-
va livre. Era jovem e poderia recomeçar mas... a porta 
parecia ter-se fechado. O esforço sobrehumano que em-
preendeu para regressar falhou. A dimensão espacial que 
a envolvia não se contraía, o seu espírito não viajava e, 
viajando, não encontrava poiso. Diminiu a distância geo-
gráfica dirigindo-se para Kerry, para casa. E, ao chegar, 
descobriu o pai debruçado sobre o seu corpo imóvel e a 
mãe morta no lago. Concluiu que também ela morrera 
depois de dois dias de ausência… 

 

- Se a tal Myrna morreu - perguntou Jackson, ar-
repiado - como pode dizer que ela é aquela mulher ali em 
cima? 



 Tinham empreendido a subida de regresso a Muckross 
House e os pais acenavam-lhes ao longe. 

- Não entendeu nada, meu rapaz? - Volveu a 
Guia, sorridente, como se não tivesse acabado de lhes 
levantar os cabelinhos todos da nuca - a Myrna conse-
gue colocar-se no lugar de qualquer ser vivo. Escolheu 
aquela pobre mendiga e trouxe-a até aqui... é natural 
que tenha conhecimentos que mais ninguém domina a 
respeito da casa, mas a pessoa que escolheu não tem 
estudos alguns. É uma mera jardineira mas voltou aqui, 
voltou a casa. 

Subitamente silenciados, os rapazes passaram pela jar-
dineira de negro que se mantinha sentada no banco 
onde a tinham deixado há pouco. Assim que os rapazes 
desapareceram - invulgarmente colados aos pais - a 
Guia deu por si a rir alto. 

 - Que saudades de ser jovem, são tão crentes... 
querem tanto que haja algo mais! 

 Poucos metros acima a jardineira ouvira-a. Falou 
numa voz límpida: 

 - Contaste-lhes a velha história...? 

 - Sim, obrigada pelas olheiras, ajudam a apimen-
tar o enredo. 

 - Fico feliz que as minhas noites de borga te dê-
em jeito. Não dormi nada... 

 - Pois bem, já estás a ajudar a Fundação. 

 - Com todo o gosto. 

Retorquiu e bocejou, levemente divertida. 
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como a pior coisa que acontecera à humanidade desde o 

seu Génesis. Quase uma década de combates contínuos e 

sangrentos culminaram numa breve guerra atómica. O 

Verão nuclear queimou grande parte da superfície, ma-

tando mais de cinco biliões de seres humanos. O Inverno 

artificial matou quatro em cada cinco pessoas durante o 

primeiro ano. A escuridão fora a maior prova da capaci-

dade de adaptação e sobrevivência do Homo Sapiens Sa-

piens. As trevas duraram mais 70 anos e a noite parcial 

mais de um século. Não se sabia muito sobre esses anos 

e ainda menos sobre o que existia antes. 

A estrutura era mais extensa do que à primeira vista pa-

recia. Prolongava-se por várias dezenas de metros de 

corredores labirínticos e tinha pelo menos outros dois 

níveis. 

– Venham ver isto! A sério, larguem tudo o que estão a 

fazer e venham ver isto! – chamaram, enquanto Humber-

to examinava uma divisão destinada ao alojamento. 

– O que foi? – gritaram da outra extremidade, criando 

um eco surreal. 

– Estás bem? – ouviu-se um arqueólogo perguntar. 

A situação deixou-o curioso. Ainda confuso com a direc-

ção pouco clara do som, Humberto encaminhou-se para 

onde a origem lhe pareceu ser mais provável. Após uns 

metros encontrou-se com um dos colegas e no fim bas-

tou seguir a pequena multidão que se acumulara à entra-

da. 

Ar seco e rarefeito fluía do estranho compartimento. Os 

murmúrios subiram gradualmente de tom. Como todos 

pareciam estar com medo de entrar, Humberto furou por 

entre os colegas e estacou à entrada. 

Os seus olhos depararam-se com uma biblioteca. Uma 

sala quadrangular, com o comprimento de uma carrua-

gem de locomotiva. Estava repleta de prateleiras de li-

vros. Era, provavelmente, a maior que havia sido encon-

trada durante as duas últimas duas décadas. Os olhos de 

Humberto estava nervoso. Impaciente, esperava que os 

engenheiros a abrissem, relembrando a sua chegada à 

Ibéria duas semanas antes. Naquelas terras selvagens 

havia caminhado durante quatro dias antes de o grupo 

encontrar a cidade. Muitas expedições tinham passado 

por ali e, no entanto, nenhuma havia investigado a ve-

getação a fundo. 

Os especialistas obrigaram-no a recuar. Iriam usar o 

último recurso para abrir a porta blindada. 

O entusiasmo inicial perdera-se quando encontraram 

as ruínas dos subúrbios. A metrópole havia sido varrida 

por uma explosão termo-nuclear e, volvidos cinco sécu-

los, somente os restos das fundações poderiam interes-

sar aos escavadores de relíquias inúteis. Para um cien-

tista curioso como Humberto, não havia ali nada de 

interesse. Apesar da desmotivação geral, a desmatação 

prosseguiu. No meio da pequena selva havia algumas 

estruturas que haviam resistido à passagem dos sécu-

los. Mas, nem mesmo nos edifícios menos danificados 

havia algo que pagasse o salário diário de um soldado. 

A sorte mudou quando um grupo de soldados, que pro-

curava um sítio mais abrigado para dormir, encontrou a 

cave. 

O portão aguentara os assaltos dos técnicos durante 

toda a manhã. Só quando o sol já atravessara o zénite é 

que o conseguiram remover, com recurso a explosivos. 

Ainda o pó pairava quando Humberto ignorou as con-

venções de segurança e penetrara no interior da casa-

manta. Outros o seguiram e cedo descobriram que teri-

am de proteger as vias respiratórias com as camisolas 

sob o risco de sufocar com poeira. Com os olhos a lacri-

mejar, atravessou a entrada que dava para um longo 

corredor. Parou, tentando lidar com a desilusão. Pare-

cia ser apenas uma estrutura militar do último conflito 

mundial. 

O cientista relembrou o que havia aprendido sobre a 

Terceira Guerra Mundial. A opinião geral colocava-a 
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não tendo o livro, o conhecimento impelia-o a agir. 

As nuvens negras de fuligem que todas as manhãs se 

abatiam sobre a cidade eram prova de que este não era o 

caminho certo. Cada duas toneladas desse ouro negro 

custava em média uma vida humana. Humberto tinha o 

poder de mudar isso, só precisava de reproduzir o gera-

dor descrito pelo livro. 

 

*** 

 

Ao ligar a centrifugadora, o barulho tornou o ambiente 

do laboratório insuportável. 

A meia noite passara há um par de horas e ele estava 

sozinho na academia. Era a única maneira de conseguir 

prosseguir com o seu projecto. Humberto decidiu fazer 

uma pausa mas, mesmo no corredor, não conseguiu des-

ligar-se mentalmente da sua experiência. Desejava ter 

uma centrifugadora mais poderosa. 

Ouviu a porta do edifício abrir-se com um estrondo. Pare-

ceu-lhe que alguém acabara de forçar a entrada. Passos 

ecoaram. Eram muitos pés em movimento. 

O coração do cientista começou a bater mais depressa. 

Soube de imediato qual era a razão de estarem ali. Ten-

tou relaxar nos segundos que restavam antes de eles 

chegarem. Não tirara apontamentos nem comentara as 

suas experiências com mais ninguém. Tentou convencer-

se de que tudo ficaria bem. 

Vários polícias de casaco azul e botões dourados cerca-

ram-no. Os capacetes ovais faziam com que parecessem 

mais altos do que realmente eram. Humberto teve de 

usar toda a sua força de vontade para não mostrar o 

quão assustado estava. 

– Doutor Carvalho, você está sob detenção por infringir 

as restrições tecnológicas – anunciou o que tinha o maior 

bigode. 

Sem mais explicações, foi escoltado da academia até uma 

carrinha prisional de rodas gigantes. Assim que as portas 

duplas se fecharam, os pistons a vapor puseram-na em 

movimento. Atravessaram metade da cidade construída 

em estilo Neovitoriano até chegarem a um imponente 

estrutura de talhe clássico. Fora levado ao Tribunal Impe-

rial porque quisera dar à Confederação uma fonte quase 

inesgotável de energia. 

Foi conduzido pelos corredores trabalhados. O edifício 

Humberto maravilharam-se com a descoberta, ao ima-

ginar o conhecimento fantástico que podia ser obtido. 

Assim que recuperaram do espanto inicial, os cientistas 

e arqueólogos organizaram-se de um modo sistemáti-

co. Impulsionados pela descoberta, iniciaram de imedi-

ato o registo e triagem dos volumes que, para o cientis-

ta de meia-idade, eram o maior tesouro do passado. 

Com eles podiam reproduzir as invenções de outrora, 

tendo em conta a restrições tecnológicas. 

Foi numa dessas sessões que ele encontrou algo de que 

não estava à espera. Era um manual universitário. Fo-

lheou-o casualmente e começou a ler um parágrafo ao 

acaso. O coração parou por um momento. Piscou os 

olhos e releu novamente. Avançou algumas páginas e 

recuou o dobro. Tudo parecia bater certo. Estremeceu 

ao tomar consciência do poder que aquele feixe de pa-

pel encerrava. 

Estacou com o livro na mão. A tecnologia que tinha em 

mãos era proibida e arriscava a pena a morte. Ponde-

rou se valeria a pena arriscar a vida para o mundo ter a 

possibilidade de entrar numa nova era dourada. Sabia 

que o livro seria destruído assim que os outros o en-

contrassem. Por impulso, decidiu guardar a decisão 

para mais tarde, enfiando o livro na sua mala. 

 

*** 

 

O navio a vapor cruzava o imenso oceano que dividia os 

dois continentes. No convés, embalado pelo mar, a 

mente do cientista divagava no imenso espaço dos 

pensamentos. Tentou concentrar-se, pois teria de to-

mar uma decisão. 

Não tinha dúvidas que a tecnologia descrita no livro 

mudaria o mundo. Com ela podia produzir quantidades 

imensas de energia e a dependência do carvão termi-

naria. Acreditava que, depois de quinhentos anos de 

inquisição tecnológica, o mundo merecia uma idade 

dourada. Contudo, ignorar as prescrições tecnológicas 

podia colocar a civilização num estado em que se des-

truiria a si mesma. 

Com esse pensamento, debruçou-se sobre a amurada e 

retirou o livro da sacola. Sem hesitar, atirou-o para o 

oceano. 

Ao voltar para os seus aposentos ficou cada vez mais 

agitado. Esperava por um alívio que não veio. Mesmo 
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 demorara mais de um século a ser erguido e a aura da 

construção deixava-o ainda mais desconfortável. Ao 

entrar na sala de julgamentos, encontrou o tribunal já 

reunido. Humberto começou a tremer. 

– Doutor Carvalho, você está presente neste tribunal 

por violar as restrições tecnológicas. O que tem a dizer 

em sua defesa? – acusou o ancião vestido numa toga 

negra. 

– Eu não violei nenhuma restrição! – protestou o cien-

tista, tentado não gritar. 

– Ainda não, mas as suas experiências mostram clara 

intenção de o fazer. Ou nega que pretende fazer fissu-

ração nuclear? 

– Não nego. Eu apenas queria dar à humanidade uma 

fonte de energia alternativa. Como sabe, o mundo pre-

cisa urgentemente disso... 

– Não duvido das suas boas intenções, mas a lei é invio-

lável. Ambos sabemos que não é este o caminho. Te-

nho muita pena, mas terei de aplicar a pena capital... 

– Não chega abandonar o projecto? 

– Quem me dera... – sorriu amargamente o Juiz. – O 

maior perigo não é a experiência, é o conhecimento 

que tem. Custa-me saber que iremos perder uma men-

te brilhante, contudo, a sobrevivência da humanidade 

o exige. Todo o material relativo à experiência deve ser 

destruído imediatamente e a pena aplicada dentro da 

próxima meia hora. A sessão está encerrada! 

Até ao momento em que foi fuzilado, Humberto não 

conseguiu sentir rancor, somente tristeza por a huma-

nidade continuar nas trevas. 
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Saberás 

Sabes do amor 

apenas a ínfima parte   

que dele inspiras 

pequenas gotículas que sorves de um trago 

e que nem ao centro de ti 

conseguem chegar 

porque o deserto do corpo só 

logo as absorve com sofreguidão 

voltando a sede 

num arfar sofrido. 

É preciso bebê-lo devagar 

deixá-lo escorrer pela garganta 

e escolher os cantos que quer saciar 

os poros vazios que quer inundar. 

E quando de dentro de ti 

transborde pelos olhos 

o lago em que o teu corpo se afogou 

e quando te nascerem flores na ponta dos dedos 

saberás 

enfim 

do amor 

e dele poderás inspirar 

a sua parte fundamental. 

Maria João Moreira, nascida a 25/08/1970, psicóloga 

de profissão, escritora por paixão, autora do blog 

Cores e Outros Amores (a gaveta onde se amontoam 

cadernos, folhas soltas e palavras escritas ao longo 

dos tempos) http://coreseoutrosamores.blogspot.pt/ 

 

http://coreseoutrosamores.blogspot.pt/
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Entrevista 

Carla M. Soares 
Carla M. Soares nasceu em Lisboa no ano de 1971 e publicou este ano o seu primeiro livro pela Porto 

Editora “Alma Rebelde”. Professora, bloguer nos tempos livros, formou-se em Línguas e literaturas 

modernas pela Faculdade de Letras de Lisboa e adquiriu o grau de mestre em Estudos Americanos, 

em Literatura Gótica e Film Studies.  

mau humor, o que significa que por vezes estou vários 

dias sem produzir uma linha. A revisão é mais fácil para 

mim, embora seja uma revisora implacável - encontro 

sempre coisas a corrigir, mudar, etc. Mas posso fazê-lo 

mesmo quando estou cansada, e sou mais rápida. 

 

N: Quando escreveu o “Alma Rebelde” o que a inspirou 

a criar as personagens principais Joana e Santiago? 

 

CMS: A Joana representa, para mim, o que seriam, pen-

sariam e sentiriam muitas jovens daquela época. Não é a 

minha heroína ideal, até porque nem chega a ser uma 

heroína, é uma jovem atirada para determinadas circuns-

tâncias que a confundem, e que tenta manter-se inteira e 

leal a si mesma. O facto de acompanharmos os seus pen-

samentos mostra-nos mais das suas indecisões, mas o 

facto é que esta, sendo uma história de amor, é pincipal-

mente a história de Joana e do seu desejo de liberdade. 

Santiago é a carta surpresa, o às na manga, talvez aquilo 

que Joana gostava de ser e não pode.  Foi criado como 

contraponto e elemento de choque para Joana - e não 

prejudica que seja de suspirar. 

 

N: Julga que após a chegada de autoras às prateleiras 

portuguesas como Sherryl Thomas, que tem muito de 

romance, mas pouco de histórico as editoras portugue-

sas irão apostar nos autores portugueses? 

CMS: Devo dizer que escrevi este romance antes de co-

nhecer autoras como Sherryl Thomas, Julia Quinn ou ou-

tras, que entretanto já li. Que possa ter algum tipo de 

 Nanozine: “Alma Rebelde” é o primeiro livro seu a 

chegar às livrarias. Quanto tempo demorou a escrevê-

lo após a pesquisa histórica?  

 

Carla M. Soares: O processo de produção deste livro 

foi, na verdade, bastante convoluto. Comecei por ter 

uma ideia, relacionada com a troca de correspondên-

cia, depois desenvolvi o esqueleto de uma intriga, dife-

rente da que por fim vingou, que poderia ter decorrido 

alguns anos mais adiante ou mais atrás. Como é que 

decidi que esta era a época ideal? Não me lembro. Tal-

vez por D.Pedro ser jovem, por ter lido ou ouvido qual-

quer coisa sobre as febres, ou por ser uma fase de mu-

dança até de mentalidades... Tinha alguns conhecimen-

tos gerais, e os detalhes fui pesquisando conforme a 

história foi crescendo. Sendo bastante intimista, a pes-

quisa não foi excessivamente densa, mas obrigou-me, 

mesmo assim, a arrepiar caminho e a corrigir alguns 

aspectos, ou a parar para procurar como uma doida um 

pormenor qualquer - como, por exemplo, quanto tem-

po poderia demorar uma carruagem daqui à Guarda. Já 

não sei quanto tempo demorei a escrever o livro, foi 

escrito, cortado, reescrito, acrescentado... 

 

N: Como autora que parte do processo criativo é que 

demora mais? 

CMS: A escrita propriamente dita. O plano é rápido, até 

porque já sei que não vou cumpri-lo. A produção de-

mora, porque faço pesquisa em simultâneo, e porque 

me exige um cérebro muito descansado e boa disposi-

ção. Tenho dificuldade em escrever se estiver exausta 
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seja mais difícil ler no ecrã, e portanto que o livro seja 

preterido em relação a outros, em papel, mais ‘acabados’ 

e com certeza mais interessantes. 

 

N: Na sua opinião qual acha que é a melhor qualidade 

de um autor? 

CMS: Escrever bem? Ser autocrítico e humilde, no senti-

do de não se achar a melhor criação do universo porque 

chegou ao fim de uma hisória que lhe parece maravilho-

sa, mas pode não ser, e ao mesmo tempo ter um ego de 

betão, para suportar as opiniões, críticas e os trezentos 

milhões de obstáculos que se levantam a um novo autor. 

Pois, era bom, não era?  Eu tenho demasiado dos primei-

ros - nunca acho nada bom - e o meu ego é de madeira: 

se o lobo soprar com força, cai.  

 

N: Contraria um pouco a tendência de muitos autores 

que querem ser publicados o mais jovens possíveis. Es-

perou até ter o manuscrito a seu gosto antes de enviar 

às editoras ou enviou para as editoras antes? 

CMS: Não foi bem isso. Eu é que não comecei a escrever 

assim tão jovem, e quando comecei, já tinha passado dos 

trinta, não achava que fosse possível publicar. Levei mui-

to tempo a decidir mostrar o meu trabalho a amigos, e só 

depois de me empurrarem muito é que decidi que não 

tinha nada a perder - a não ser umas tábuas do meu ego. 

Enviei o Alma para algumas editoras,  por ser o único ori-

ginal que não era fantasia / fantástico, e também por 

ser... o mais curto. Não estava 100% a meu gosto, nem 

vai estar nunca, nem consigo lê-lo. Mas estava a gosto da 

editora e, felizmente, de alguns leitores. 

 

N: Também mantém o blogue “Monster blues”, como 

encara a sua faceta de blogger/ opinião literária? 

CMS: De forma descontraída. Publico com a frequência 

que me é possível, o que me apetece, não só opiniões. 

Pequenos textos, ideias, comentários a séries de TV ou 

filmes... Não tenho parcerias, o que implica que não te-

nho o mesmo dinamismo, não há divulgações nem passa-

tempos, mas também não tenho nenhum compromisso. 

Nas opiniões literárias, porém, procuro ser cuidadosa, 

evito spoilers e, embora seja inevitável que se perceba se 

gostei do livro (são opiniões) tento que o texto tenha al-

gum rigor. Mas claro que gosto quando sei que lêem os 

quanto, por exemplo, à categoria, é coincidência, tal 

como poderá ser o momento de publicação: o livro foi 

aprovado pela PE em 2010, antes do boom desta litera-

tura de época.  Quanto à questão do investimento das 

editoras em literatura a nível nacional, por causa do 

sucesso destas autoras... é possível que esteja a acon-

tecer, sim, mas como escritora tenho dificuldade em 

responder.  

 

N: Tem outros projectos em vista? 

CMS: Tenho sempre outros projectos em vista, o que 

não quer obrigatoriamente dizer que a editora também 

tenha!  O A Grande Mão anda por aí, em versão experi-

mental, mas não sei se posso chamar-lhe um projecto, 

ainda não sei o que fazer com ele. A editora tem um 

original em avaliação, muito diferente do Alma, e estou 

a escrever, devagar, um outro romance de época, a que 

chamei provisoriamente O Cavalheiro Inglês, e que es-

pero poder apresentar em breve à PE.  Tenho-me diver-

tido bastante a escrevê-lo, mas pode muito bem vir a 

ser mais um para a gaveta. Tal como A Chama ao Ven-

to, o que a PE tem de momento. 

 

N: Que tipo de feedback recebeu do livro “A grande 

mão”? 

CMS: Muito bom, de quem o leu em papel, até na sua 

primeira versão, amigos e conhecidos que ‘sofrem’ as 

minhas primeiras versões. Mas recebi pouco, por ora, 

de quem o leu em versão para download.  Acredito que 



meus posts e quando os comentam... 

 

N: Na sua opinião qual a maior vantagem em ser uma 

autora e estar dentro do mundo dos blogues literá-

rios? 

CMS: Não sei se há uma. Tenho mais facilidade em ir 

acompanhando as opiniões, contacto com os leitores, o 

que me dá prazer. Por outro lado, o facto de estar mais 

acessível - no blogue, que é descontraído, nas redes 

sociais - acarreta o rico de não ser levada a sério. Há 

um preconceito nacional que dissocia acessibilidade da 

qualidade. Para muitos, se és disponível, então o que 

fazes não presta, não é sério nem tem qualidade, por-

que se fosses realmente bom não davas troco aos leito-

res. Eu não consigo pensar assim.   

 

N: Também tem exercido trabalho como beta-reader. 

Quais são as principais dificuldades que tem notado 

quando revê textos de autores portugueses que lutam 

pela publicação? 

CMS: Não li muito como beta-reader, mas li alguns tex-

tos de escritores jovens, tanto na idade como na escri-

ta. Tenho visto boas ideias, bom potencial, mas algu-

mas dificuldades na execução e na escrita,  em graus 

muito variáveis. Sei que alguns dos textos que me le-

vantaram questões agradam a outras pessoas tal como 

são.  

 

N: Por último, quer deixar alguma palavra aos leitores 

e escritores emergentes? 

CMS: Aos leitores, que espero ainda poder publicar ou-

tras histórias que lhes agradem tanto como o Alma Re-

belde - ou mais, porque nem toda a gente terá gostado, 

de certeza. Aos escritores emergentes, duas coisas: que 

é preciso escrever, escrever, escrever, com uma grande 

dose de autocrítica. E que, como uma vez me disseram, 

vale sempre a pena arriscar. O não é garantido, menos 

que isso não vais ter, e o resto que vier já é vantagem. 

Pode ser que o sim apareça. 
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No calor das febres que incendeiam a Lisboa do século 
XIX, Joana, uma burguesa jovem e demasiado inteligente 
para o seu próprio bem, vê o destino traçado num trato 
comercial entre o pai e o patriarca de uma família nobre 
e sem meios. 
Contrariada, Joana percorre os quilómetros até à nova 
casa, preparando-se para um futuro de obediências e 
nenhuma esperança. 
Mas Santiago, o noivo, é em tudo diferente do que espe-
rava. Pouco convencional, vivido e, acima de tudo, livre, 
depressa desarma Joana, com promessas de igualdade, 
respeito e até amor. 
Numa atmosfera de sedução incontida e de aventuras 
desenham-se os alicerces de um amor imprevisto... Mas 
será Joana capaz de confiar neste companheiro inespera-
do e entregar-se à liberdade com que sempre sonhou? 
Ou esconderá o encanto de Santiago um perigo ainda 
maior?  



Entrevista 

Cláudia Silva 
ML do Porto 

portugueses são espectaculares: somos das regiões mais 

pequeninas, sobretudo comparado com países que estão 

divididos em cidades e estados – mas estamos sempre 

entusiasmados, sempre na brincadeira. Por isso mesmo 

que eu tivesse andado macambuzia nos primeiros dias, 

ninguém notava porque tinha lá o resto do pessoal para 

aguentar. 

 

N: Quais os factores a ter em consideração quando se 

marca uma “meet”? 

CS: Primeiro, tomar em consideração as datas: escolher 

um dia em que esteja disponível o maior número de pes-

soas possível. O local é igualmente crítico: e tento esco-

lher sempre um local que seja de fácil acesso, sobretudo 

para quem vem de fora da cidade (isto acontece, pelo 

que sei, mais no Porto, que costuma ter também o nú-

cleo de Braga a vir para as reuniões semanais – motivo 

pelo qual escolhemos os Aliados como centro de opera-

ções). Obviamente, esse sítio tem que ter mesas, e, de 

preferência, tomadas – toda a gente vai de laptop, mas 

há sempre quem não tenha tido tempo de carregar a ba-

teria, ou tem bateria que só dura meia hora – não quere-

mos ninguém que fique  metade do tempo a olhar para o 

tecto. 

 Depois, menos notável mas igualmente importante: o 

ambiente. Há sítios em que tem tudo acima, mas se os 

empregados não gostam da nossa presença ou se há ou-

tras pessoas que ficam incomodadas com um bando de 

escrevinhadores doidos na galhofa e a escrever furiosa-

mente, não vale mesmo a pena. Foi por isso que muda-

mos o local das reuniões do Porto do épico café Guarany 

para a muito mais relaxada Farggi. Os empregados do 

Guarany eram amorosos e tinham montes de paciência, 

mas, volta e meia, havia soirées de poesia, ou lançamen-

tos de livros lá, e isso interferia com as meets porque, ou 

eles faziam tanto barulho que nós não podíamos traba-

lhar, ou nós fazíamos demasiado barulho para a solenida-

Nanozine: Quais as condições necessárias para se tor-

nar uma ML? 

Cláudia Silva: Segundo as regras oficiais do Na-

NoWriMo, ter participado (e vencido) pelo menos um 

evento de NaNoWriMo; ser habitante da região, e ser 

maior de idade. De um ponto de vista menos formal, 

ter falta de juízo ajuda, porque quando se toma em 

consideração que se é responsável por animar dezenas 

de pessoas online e frente-a-frente, e escrever uma 

novela ao mesmo tempo é algo totalmente doido. Co-

nhecer bem a área é também muito útil, sobretudo 

quando se trata de localizar sítios ideais para reunir 

vinte mânfios de laptop e blocos de apontamentos sem 

que chamem a polícia. Parece fácil, mas quando meta-

de das pessoas tem laptops que se vão abaixo ao fim de 

meia hora porque precisam de tomada já temos um 

problema em mãos. Ah, e o mais importante: capacida-

de de delegar. MLs a tentarem fazer tudo sozinhos dão-

se mal – somos coordenadores de equipa, e não líde-

res. Os outros NaNitas são recusos a aproveitar. 

 

N: É mais difícil ter as condições necessárias para ser 

ML ou manter-se como ML? 

CS: Manter-se, sem dúvida. Enquanto que a nave-

mãe… digo, o NaNoWriMo.org não tira ninguém de ML, 

muitos MLs desistem de um ano para o outro. Em Por-

tugal, a primeira ML (a épica Rafaela) ficou apenas co-

mo ML durante dois anos, acabando por desistir da po-

sição. Isto acontece, penso, porque acaba por dar um 

elemento de trabalho redobrado ao NaNoWriMo que 

já é problemático. Eu sofri um bocado disso mesmo no 

início deste NaNo – o meu livro estava a correr-me mal, 

e acabei por não escrever tanto (nem ser tão activa nos 

forums) exactamente por causa disso – as duas coisas 

alimentavam-se uma à outra e nem escrevia, nem inci-

tava coisas. Mas, a parte boa é que todos os NaNos 
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N: Como consegue manter mais de 20 pessoas na ordem 

durante uma tarde para que eles escrevam e sejam pro-

dutivos? 

CS: Como dizem os ingleses, tentar fazer isso é como 

“herding cats”. Não se faz. As tardes de NaNoWriMo aca-

bam por ser mais convívio que produção, mas isso é per-

feitamente aceitável – a comunidade é o ponto forte do 

NaNoWriMo, e os encontros são para recarregar baterias 

e dar-nos força para quando estamos sozinhos em casa 

podermos continuar a escrever. No entanto, quando que-

ro mesmo que sejam produtivos, usam-se as chamadas 

Word Wars\Word Sprints\ Contra-Relógios: determina-se 

um espaço de tempo (geralmente 15 minutos), e, depois 

do sinal de partida, todos escrevem o mais depressa pos-

sível. Ganha quem produzir mais palavras. Claro que a 

vitória é simplesmente moral, mas muita gente escreve 

melhor sob pressão (como eu). Muitas vezes eles distra-

em-se a falar, por isso a melhor técnica é dizer, como se 

tivesse grande autoridade “Daqui a 5 minutos, Word 

War”. E fazer cara de tacho, e recusar a esperar. Funcio-

na às mil maravilhas, porque apesar de amigos, somos 

todos muitíssimos competitivos. 

de da ocasião (ainda que auto-publicar um livro e de-

pois fazer um lançamento num café público não me 

parece muito solene ou, sequer, elegante).  

 

N: Como começou a participar no Nanowrimo? 

CS: Nunca tinha ouvido falar do evento até que, em 

conversa com o meu melhor amigo, ele me apresentou 

o projecto, e me desafiou a participar – isto tudo por-

que me queixava que alguns livros de fantasia não ti-

nham grande qualidade. Como não tenho juízo nenhum 

e não resisto a desafios, aceitei (ei, ele mandou-me a 

boca do “Falar é fácil”) Isto foi em 2008. Desde então, 

tenho participado (e vencido) todos os anos.  

 

N:  O que acha mais interessante no Nanowrimo? 

CS: O facto que ensina uma grande regra de escrita 

que, surpreendentemente, muito pouca gente 

(escritores inclusive) esta consciente sobretudo em 

Portugal, que é: escrever é rever. Ou seja, a primeira 

draft de um livro é sempre mal feita, e a arte está na 

revisão. Depois de falar com alguns escritores (mesmo 

mais jovens) a ideia que têm é que revisão é simples-

mente corrigir gralhas e por aí fora, havendo uma gran-

de pressão em produzir de imediato uma versão final 

da história. Isto bloqueia muita gente, que fica conven-

cida que não é escritor porque não consegue produzir 

nada com este tipo de trabalho. Com o NaNoWriMo, 

aprendemos que escrever coisas más é não só aceitável 

como indicado. Muitas pessoas irão descobrir que per-

mitir-se fazer uma coisa sem grandes preocupações 

com forma e estilo estarão a dar o primeiro passo para 

escrever a “sério”. É incrível ver pessoas que nunca 

acharam que conseguiriam escrever um livro – chega-

rem ao fim de Novembro e dizer “Consegui”. Muita 

gente sonha em escrever livros mas acha que é algo 

transcendente, que só os “escolhidos” podem fazê-lo. 

O NaNoWriMo mostra que escrita é como todas as ou-

tras artes: inspiração e talento são úteis, mas uma pe-

quena parte do que é preciso. Trabalhar à bruta é o 

que constitui a maior parte do processo de escrita. 
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N: Por último gostaria de deixar alguma mensagem para 

as pessoas que acreditam que 50 mil palavras em 30 

dias é uma missão impossível?  

CS: Vão ao fórum oficial português (http://

nanowrimo.org/en/regions/europe-portugal) e por favor 

digam lá isso. Adoramos gente nova e piadas. Entre doi-

dos que chegam às 50.000 palavras no dia 10 (como a 

Moggo), doidos que todos os anos escrevem mais de 

150.000 palavras (como o Fehr), e doidos que conseguem 

duas novelas completas com mais de 50.000 palavras 

cada no mesmo mês (como eu) pegamos no impossível, 

beijamo-lo na boca, roubamos-lhe a carteira e fugimos 

para as Caraíbas. Mais que isso – temos dezenas de pes-

soas que chegam ás 50.000 no fim de Novembro: pessoas 

que nunca escreveram antes, pessoas novas, pessoas de 

idade respeitável, pessoas com dois empregos e uma fa-

mília, pessoas em Mestrado, pessoas com juízo a mais – 

pessoas “normais” (discutível, mas pronto) que, sem trei-

no, conseguem fazê-lo. Por isso, essa do impossível tem 

piada, sim senhor. 

N: Quando olha para trás, para o que escreveu sente 

vontade de editar tudo ou de tentar arriscar a publica-

ção? 

CS: Nem um, nem outro. Sou a minha pior critica, e de-

testo tudo o que escrevo. Tenho seis livros metidos nu-

ma gaveta porque tenho noção que, para serem publi-

cáveis, precisam de muito trabalho. E eu não gosto de 

editar. Gosto de escrever. Por isso, assim que acabo um 

livro, vai para a gaveta, e ponho-me logo a pensar na 

próxima história que quero contar. 

 

N:  O que considera mais difícil o processo de encarar 

a novela depois do Nanowrimo , escrever a novela ou 

planeá-la? 

CS: Como nunca encarei a novela depois do Na-

NoWriMo (uma vez tentei, deu muito trabalho, depois 

desisti), tenho que dizer que é o planeamento. A ironia 

é que não me sinto bem a escrever sem fazer um plot 

com antecedência, mas custa-me imenso fazê-lo. Passo 

dias a tentar ter ideias como resolver os problemas, 

como fazer a história passar. E leio muitos mais livros 

sobre planeamento que sobre escrever – e continua-

me a custar fazer plots. Descobri às minhas custas que 

um mês para me preparar e planear não é suficiente. 

 

N:  Qual acha que será o futuro do Nanowrimo em 

Portugal? Julga que a comunidade irá crescer ou have-

rá sempre muitas pessoas a inscreverem-se e depois 

as desistências serão grandes? 

CS; A tendência é para crescer. Com as redes sociais e a 

aldeia global, a informação passa-se muito mais de-

pressa. Para além disso, temos feitos esforços em pu-

blicitar o evento por meios mais low-tech, como pos-

ters, flyers, cartões, etc. Note-se que neste momento, 

já temos meets em Lisboa e um núcleo dedicado lá, 

coisa que nunca tinha acontecido nos três primeiros 

anos depois de me juntar. Para não falar do aumento 

monumental de participantes: tínhamos cerca de 100 

inscritos quando nos tornamos uma região oficial, pas-

samos para duzentos e poucos, e agora estamos nos 

832 membros. Mesmo que o número não aumente 

muito, a tendência vai ser ter cada vez mais participan-

tes a cumprir o objectivo.  

http://nanowrimo.org/en/regions/europe-portugal
http://nanowrimo.org/en/regions/europe-portugal

