


Cada uma destas páginas é o cantinho da Inês, ou melhor, o 
meu cantinho sem ela e, apesar de tudo, com ela. 

Um espaço para pensar nela, falar dela, recordá-la e, de-
sesperadamente, tentar senti-la...

Um tempo para me permitir parar os afazeres que teimam 
em justificar-me a vida… 

Uma oportunidade para expulsar tudo o que me distrai, 
me aliena e, como tal, me afasta dela…

Um momento para dizer as saudades que me queimam e 
a dor que me consome a alma…
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Depois de ontem

Quando se perde um filho dá-se um corte abrupto na nossa 
narrativa individual: a história corta-se a meio, doravante o 
tempo divide-se em antes e depois. A vida recomeça e o tempo 
reconta-se: fala-se no primeiro Natal, nas primeiras férias…

O antes aconchega-se no mais íntimo de nós para ser 
evocado à medida que a nossa capacidade de resistência vai 
permitindo. É que, ao contrário do que nos vão impingindo, as 
recordações não são doces nem suaves, mas amargas e dolorosas, 
às vezes lancinantes. “A memória é a nossa grande predadora”... 
Obrigada, Valter Hugo Mãe1, eu também acho, deixemos a ilusão 
das recordações doces e suaves para os afortunados que nunca 
sofreram uma perda das que arrancam pedaços das entranhas.

Eu vi-me obrigada a organizar o passado em camadas, das 
mais inócuas às mais temíveis, e tomo as recordações em doses 
pequeninas, devagar devagarinho, numa tortuosa gestão emo-
cional que me resguarde das lembranças que ainda não consigo 
enfrentar. Claro que essa gestão não prevê imprevistos e eles 
estão sempre a acontecer. Normalmente são os outros, alheios 
à nossa arrumação interior e imbuídos das melhores intenções, 
que fazem irromper das profundezas pedacinhos do passado, 
que vêm a rasgar até chegar à superfície. 

Mas lidar com o futuro é ainda mais difícil. Pela minha 
1Frase proferida pelo autor numa entrevista à imprensa sobre o seu romance A máquina 
de fazer espanhóis.
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parte, tento ao máximo bani-lo dos meus pensamentos, das 
minhas preocupações e das minhas expectativas. Encontro 
várias explicações para este comportamento: por um lado 
aprendi, da pior maneira possível, que não adianta nada fazer 
planos para o futuro; por outro lado, para uma mãe que per-
deu uma filha, a simples ideia de que pode haver um futuro 
afigura-se absurda, revoltante e, sobretudo, assustadora. Evitar 
pensar que pode haver amanhã é um dos truques que utilizo 
para preservar a minha sanidade mental e não enlouquecer 
de sofrimento. Às vezes não consigo evitar a sua ameaça e ele 
desafia-me, provoca-me… Mas outras vezes consigo desprezá-
lo, fazer de conta que não existe, com toda a liberdade e falta 
de medo que a ignorância de um tempo que ainda há-de vir 
permite. Esta é, aliás, a única vantagem que consigo encontrar 
nesta minha condição de mãe em luto: desde que a minha filha 
morreu não tenho medos, à excepção dos que se prendem com 
a minha filha viva. Até sorrio internamente quando percebo 
as preocupações dos outros, que também já foram minhas, 
como a crise, o desemprego, as doenças, as viagens de avião, 
as catástrofes naturais ou a própria morte. Confesso que é 
uma sensação gratificante enfrentar essas potenciais ameaças 
com uma libertadora indiferença. Acredito que qualquer um 
destes riscos, sentido como um tufão pelo comum dos mortais, 
parecerá uma brisa suave a todos os pais que perderam filhos. 
E, sim, a ameaça da própria morte também se inscreve nesta 
categoria das possibilidades que não assustam. Perder um filho 
é pior que morrer, podem acreditar…

Quando alguém nos morre descobrimos que a sua morte é 
um acto desprovido de qualquer objectividade ou exterioridade. 
As pessoas que amamos não morrem, morrem-nos…

O luto é a morte do outro em mim, daquilo que fui e não 
serei mais. 

Mas com a morte vem, muitas vezes, o paradoxo: a morte 
do outro só aumenta a sua presença em mim, outro que se 
torna mesmo.
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Não deve haver experiência emocionalmente mais de-
vastadora do que a despedida de um filho morto. Ainda hoje 
me sobressalto com as recordações desse dia e continuo sem 
entender como foi possível não sucumbir à dor. 

Mas, com a exterioridade que o tempo vai permitindo, 
posso afiançar que o pior não é o funeral. É como o jogador 
que continua a jogar apesar da lesão recente, e sem sentir dor. 
O pior é quando arrefece.

“Já passaram 2, 3, 4 ou 5 anos” é uma expressão perigosa 
porque sugere uma quantidade de tempo que só a razão regis-
tou. As emoções, essas, recusam uma distância que o calendário 
teima em assinalar. Quando me perguntam há quanto tempo 
perdi a minha filha apetece-me sempre responder “foi ontem”. 
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Aquele dia

7 de Fevereiro de 2008, o dia que não devia ter acontecido na 
minha vida…

Quando se perde um filho, parece lógico e razoável iden-
tificar o dia da sua morte como o dia mais infeliz das nossas 
vidas. Mas as emoções não me deixam, pela simples razão que 
não lhe descortinam qualquer diferença em relação a todos os 
outros que se lhe seguiram. Os dias que desde então se passaram 
vestem a mesma roupagem, tingida pela dor da amputação, da 
ausência, da saudade, da incompreensão e da não-aceitação. 
Nenhuma diferença assinalável os separa, a não ser, talvez, uma 
aprendizagem que se vai fazendo, dia após dia, que não muda 
os sentimentos mas que nos ensina a viver com eles, cada vez 
mais entranhados, parte de nós. 

O véu que nesse dia me ensombrou o olhar ainda cá mora, 
e desconfio que veio para ficar. A tristeza que sinto é já uma 
segunda pele que me cobre. E que me define, porque é essência. 
O prazer e a alegria que a vida ainda me proporciona não a apa-
gam, antes fazem-lhe companhia, com ela convivem, coexistem. 

Mas ainda que não o consiga eleger como o dia mais infeliz 
da minha vida, reconheço-lhe o estatuto de marco indelével na 
profunda transformação que se operou em mim. Sem apelo 
nem agravo: a pessoa que eu era morreu com a Inês, porque 

Toda a solidão do mundo entrou dentro de mim.

Vergílio Ferreira, in Alegria Breve
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a pessoa que sou hoje está tocada irreversivelmente pela sua 
morte. Sem ela, penso diferente, sinto diferente, faço diferente, 
logo, é legítimo reivindicar o direito de me assumir como uma 
pessoa diferente, a tentar encontrar um espaço num mundo 
que permanece igual, mas que eu vejo diferente. Naquele dia, 
deixei de ser quem era e passei a ser quem sou. Aquele dia, 
que nunca devia ter acontecido na minha vida, foi último e 
primeiro, fechou um ciclo e inaugurou outro.

Naquele dia, a narrativa da minha vida foi abruptamente 
interrompida. Mas reatou-se. Com uma dose de sofrimento que 
nunca conseguirei dizer, aqui estou, ainda viva, apesar do pedaço 
que me arrancaram (e um filho é sempre o melhor pedaço...).

Já a história da Inês foi interrompida para sempre. Defini-
tivamente. É o tormento do nunca mais. Jamais a sua história 
será reatada. E é isto que mais dói. Com a minha dor posso 
eu bem.

E para a pergunta “porquê esta dor, que o tempo não 
acalma?” só encontro uma resposta: Porque o amor (José Luís 
Peixoto, in Abraço).
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Pontes

Com a morte da Inês partiu-se a meio a minha história, a 
minha alma, a minha casa.

A partir desse momento, todo o vazio do mundo em mim, 
todas as coisas com sabor amargo de vida nova inaugurada, 
de verdade primordial onde não mora a esperança. E o medo, 
tanto medo, do escuro que me cobre… 

E a necessidade de manter pontes com o passado, cada vez 
mais transformado em ilha isolada.

Mas, paradoxalmente, muitas vezes o relacionamento pa-
rece ser ainda mais difícil com as pessoas que mais amo e que 
viram crescer a Inês. Por vezes procuro, em cada uma delas, 
colo nas palavras que não se dizem, nas recordações que só se 
adivinham, na dor partilhada que se respira, mas, outras vezes, 
evito-as e afasto-me para não (nos) sufocar. 

Com cada uma delas corro o risco de ser soterrada por uma 
avalanche de passado…  
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11 de Setembro

11 de Setembro, 10 anos depois! 
E eu acordei nostálgica, deprimida, chorosa…
É bem verdade que é impossível esquecer esse dia em que 

o Mundo nunca mais foi o mesmo. Lembro-me de tudo desse 
dia: a incredulidade e estupefacção perante o que via na TV, 
a avalanche de notícias, o terror em directo, e as emoções 
aceleradas de quem percebe que o que se está a passar vai 
ter implicações no futuro (da humanidade, entenda-se), mas 
não sabe quais. Mantive a atenção nas notícias mas também 
os planos que já tinha. Para aproveitar um dos últimos dias 
antes do início do ano lectivo, fui com uma amiga e as minhas 
filhas passear até aos jardins do Palácio de Cristal (com todo 
o respeito pela Rosa Mota, para mim será sempre o palácio de 
Cristal). Lembro-me do semblante carregado das pessoas que 
passavam, das conversas de tema único, do andar apressado 
de alguns que precipitavam o regresso a casa e às últimas no-
tícias (o que nós acabámos também por fazer), mas lembro-me 
sobretudo do ar feliz e descontraído com que as minhas filhas 
e as outras crianças brincavam nos divertimentos do parque. 
Desde que tenham as suas necessidades básicas satisfeitas (e 
aqui inclui-se, claro, afecto e carinho das pessoas que delas cui-
dam) as crianças sentem o Mundo como um lugar onde estão 
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seguras e são felizes. A partir de que idade as coisas deixam 
de se reger por esta fórmula tão simples?

Que dia terrível aquele, quantas vidas perdidas, quantas 
crianças órfãos de pais e pais órfãs de filhos, quantas famílias 
amputadas para sempre! E eu, hoje, egoísta na minha dor, choro 
pela minha filha, por me recordar do seu olhar descontraído e 
feliz que não deixava adivinhar que o seu/meu mundo ia desa-
bar passados alguns anos, choro porque me preocupei com os 
efeitos do “11 de Setembro” no seu futuro e esse futuro ficou 
por cumprir. Enquanto pude preocupar-me com o futuro das 
minhas duas filhas, enquanto pude proteger e mimar ambas, 
sentia-me poderosa e indestrutível, mesmo com o mundo a 
desabar à minha volta. Foi preciso que o meu mundo ruísse 
para perceber a forma fácil e egoísta com que nos protegemos 
da desgraça dos outros.
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Protecção estatística

A perda de um filho inevitavelmente transforma a relação que 
mantemos com os filhos sobreviventes. Não sei se fica melhor 
ou pior, com todo o relativismo que tais conceitos encerram, 
mas sei que fica diferente. Agora pergunto: como poderia ficar 
na mesma se nada fica na mesma? A profunda transformação 
que se opera em nós obviamente que metastiza nas relações 
que estabelecemos com os outros. 

Se é expectável que a perda de um filho exacerbe os medos 
relativamente aos filhos que ficam, então eu pertenço ao grupo 
das que não encaixam nas expectativas. Não me tornei super 
protectora em relação à Matilde, não deixo de dormir quando 
ela sai à noite, nem vivo obcecada com medo de a perder. E 
mais: não sinto culpa por assim ser. Sei bem que se a perder 
tenho reservada uma dose de sofrimento igual à que dispen-
so todos os dias pela perda da irmã. Mas também sei que, à 
parte os cuidados que continuo a ter com a sua saúde e a sua 
segurança, e sem os quais eu não seria uma mãe sem medo 
mas uma mãe negligente, não há nada que eu possa fazer que 
a torne imune a todas as ameaças da vida. 

O que quero, no fundo, é que ela viva a sua vida e que seja 
feliz. Esta sempre foi, aliás, a grande ambição que tive para as 
minhas filhas. Nesse aspecto, nada mudou.
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Às vezes, a tentar analisar racionalmente esta minha ati-
tude e, acho eu, a tentar expiar a culpa de não me ter tornado 
uma mãe obcecada pelo medo de perder a única filha viva que 
tenho, dou por mim a pensar que não há por que ter medo 
porque, afinal, devo ser uma mãe protegida pelas estatísticas. 
No negócio do deve e haver com a vida tenho já as contas 
saldadas. Convicção muito racional, não acham?
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Dor física e psicológica

Há tempos li o testemunho de uma mãe que perdera recente-
mente o seu filho de apenas 7 anos. Contava ela que, certo dia, 
sentiu a tentação de partir uma janela de vidro com a própria 
cabeça, na expectativa de que a dor física se sobrepusesse ao 
sofrimento agonizante da alma. De imediato, senti-me protago-
nista do mesmo cenário, irmanada numa dor limite que clama 
por medidas desesperadas capazes de a minorar. Também senti, 
por diversas vezes, vontade de que o corpo tomasse as vezes 
da alma, feridas de sangue a aliviar as chagas que não se vêem 
mas que corroem as entranhas. 

É que ambas sabemos que não há morfina que alivie o 
nosso mal…

 

Há abatimentos da alma 

abaixo de toda a angústia 

e de toda a dor.

Fernando Pessoa, in Livro do Desassossego
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Maldita doença

Hoje vou tentar falar da anorexia.
O que sinto em relação à doença é tão visceral que as mi-

nhas entranhas se revolvem sempre que tento pensar nela ou 
falar sobre ela. Sempre que tento, sinto-me tonta e enjoada. A 
sensação é de asco, de nojo e de repulsa, como se o meu corpo 
tentasse expulsar um mal a que é mortalmente alérgico.

Como se não bastasse ser a doença que vitimou a minha 
filha, tenho ainda de lidar com o estigma social que lhe está 
associado. 

Estou cansada de ler nos olhares de outros pais em luto 
o alívio por os filhos terem morrido de acidente de viação ou 
de cancro, males que não se escolhem nem se podem evitar…

Já não aguento que me façam sentir que um mal destes 
nunca vitimaria os seus filhos…

Estou farta de perceber as acusações, que os olhares denun-
ciam que mas não se podem dizer, porque já tivemos castigo 
que bastasse…

Já não consigo disfarçar a revolta quando se referem à 
anorexia como uma espécie moderna de suicídio…

De uma vez por todas, aqui vai o grito reprimido: a minha 
filha gostava de viver e não queria morrer! Tal e qual as vítimas 
de outras doenças, tentou libertar-se do mal de que padecia, 
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lutou para se curar e sucumbir à doença não foi uma escolha!
Há tempos li que se trata de uma doença civilizacional. Se 

assim é, está legitimada a minha vontade de culpar tudo e todos 
pelo que lhe aconteceu. Se noutras épocas a doença não existia, 
e continua a não afectar certas zonas do globo, então talvez 
possa aliviar um bocadinho da culpa que carrego e distribuí-la 
pela sociedade podre que construímos. 

Maldita doença, que a venceu, me venceu…
Maldita doença, que continua a vencer-me, sempre…
Perder uma filha com 15 anos numa época em que o avanço 

da ciência garante o menor índice de mortalidade entre crianças 
e jovens é quase provocatório, uma ironia do destino difícil de 
engolir. Até as estatísticas e os números perdem a sua objecti-
vidade e dependem de uma leitura emocional: já não consigo 
ver uma pessoa com 30 anos como um jovem mas como alguém 
que viveu o dobro da minha filha…

Estou extenuada, mas aliviada!
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