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Prefácio

Este prefácio é, antes de mais, um testemunho. Testemunho 
da veracidade dos factos que a autora nos descreve em contos, 
de forma aliciante. De muitos, fui testemunha presencial e, 
dos restantes, conhecedor por transmissão oral das gerações 
anteriores.

Graça Pereira Machado chama à sua obra livro de afectos 
porque deixa transparecer toda a emoção que a percorre.

Numa escrita fluída e elegante, revelando domínio da 
narrativa, a autora vai desfiando os seus contos, genuínos, 
autobiográficos na sua maioria, e, sem distorcer a realidade, 
tempera-os com a paixão, o afecto e a nostalgia de uma vida, 
que consegue aveludar, mesmo quando ela foi mais áspera e 
menos enfeitiçada.

Cada conto tem estrutura e identidade próprias. Daí pode-
rem ser lidos aleatoriamente. Contudo, a autora estabelece um 
fio condutor que os liga, criando, desta forma, uma discreta 
autobiografia com sabor a romance. A leitura de um cria a 
apetência para o seguinte e, no seu conjunto, constituem um 
álbum de recordações para quem mourejou por terras moçam-
bicanas e, de certo modo, um documento sobre algumas das 
facetas da presença portuguesa em África, para quem não teve 
a sorte, ou a desdita, de sentir e viver os feitiços de uma terra 
portentosa, no seu esplendor e no seu declínio. 

     João Pinto Pereira



Emoções

As minhas emoções mais remotas estão ligadas à minha terra, 
quente e farta. Aos meus irmãos negros, trabalhadores no pal-
mar, nos arrozais, nos campos de sisal e algodão… 

Vejo nas aldeias indígenas, junto às grandes mangueiras, 
uma profunda sugestão de pobreza e amo a pobreza acima de 
todas as coisas; não a pobreza sórdida e famélica mas a pobreza 
que é abençoada: simples, humilde como o pão escuro ou como 
os tarragos cheios de mangas que trazíamos das visitas às tem-
bas. Vínhamos sempre mais ricos do meio de tanta pobreza… 
Era uma alegria serena que nos inundava o coração. Alegria 
plena, vida interior com sentido. 

Queria rever as mesmas coisas, a velha mangueira onde, 
debaixo da sua sombra, eu falava de Deus às crianças; os ne-
núfares espalhados pelo verde dos arrozais, ali no quilómetro 
cinco; aquela casa distante no meio do nada e que sempre me 
encantou falando do tempo, de histórias imaginadas; aquele 
pequeníssimo cemitério indígena junto à estrada para Nicoadala 
que, no princípio, me metia medo por causa da sombra e do 
mistério mas que depois, reduzido à sua dimensão, me falava 
de pombas e de cantos de pássaros… 

Queria rever tudo e queria-o nos lugares de sempre…



 

Chuabo de luar de prata…
Chuabo, ai a saudade mata…



PrimEira PartE
O começo de tudo…



i 
amores atribulados

Conheceram-se numa terra distante de onde eram naturais, 
por ocasião da sua Primeira Comunhão, e enamoraram-se 
quando ainda usavam cueiros. Foram escolhidos para fazerem 
par, lendo a mensagem em nome de todas as crianças. Talvez 
fosse já o destino a entrelaçar os seus nomes...

Corria o ano de 1916 numa aldeia airosa e soalheira, en-
cravada num dos muitos montes que circundavam a paisagem 
transmontana. A partir daí, nada mais foi igual. Olharam-se 
de maneira diferente e os ventos de serenidade de crianças 
ganharam, com os anos, a força dos vendavais. Aos dezoito 
anos, lá estava ele de fato à porta da mãe da namorada, e com a 
impulsividade da juventude, mas também com muita coragem, 
pediu-a em casamento.

Respondeu-lhe uma viúva transmontana, de boa cepa, 
que tivera catorze filhos, e que ficara, após a morte prematu-
ra do marido, com tudo às costas: uma casa de lavoura com 
muita monda e preocupações, para além dos sete rebentos do 
matrimónio, que a outra metade já as moléstias da época os 
tinham levado.

- Vai trabalhar, engraxadinho! Ajuda a tua mãe e irmãs 
que se esgadanham para que tu passeies e te apresentes como 
um marquês. Quando tiveres trabalho e estiveres amadurecido 
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pela vida, então conversamos...
Sabia com quem falava e a D. Marianinha não voltaria 

atrás dando-lhe uma segunda oportunidade sem que muita 
coisa tivesse mudado.

Não havia pois outra alternativa – o namoro passou a ser 
clandestino com o apadrinhamento de dois irmãos da preten-
dida. Toda a aldeia via e era conivente.

Utilizavam-se estratégias que os impedia de dar nas vistas e, 
sobretudo, de ter que dar contas à senhora da casa do Calvário…

Uma vez, pela tardinha, vinham os embeiçados muito der-
retidos um com o outro, seguidos de perto pelos dois paladinos, 
quando, ao longe, à luz duvidosa do poente, se desenha a figura 
inconfundível da mãe da moça. O irmão Acácio diz ao pretenso 
cunhado, gaguejando e extremamente nervoso:

- Vem aí a minha mãe! É preciso fazer alguma coisa! - Ah, 
a agilidade dos vinte anos... Em menos de um segundo o noivo 
escapulia-se como um gamo.

Continuaram os irmãos na conversa e lentamente foram 
reduzindo o espaço que os separava da mãe:

- Boa tarde, minha mãe. – Disseram em coro.
- Boa tarde nos dê Deus. – E fazendo uma pausa de meter 

medo, perguntou astuta: - Então onde está o vosso companheiro?
- Que companheiro, minha mãe? - Retorquiu o rapaz deci-

dido a defender as irmãs, principalmente a mais visada.
- O que vinha junto a vós, que eu bem vi há pouco que 

eram quatro que subiam a rua e agora só estão três...
- Não, minha mãe, éramos só nós, os irmãos; eu até só tive 

tempo de gritar: “esconde-te Francisco, que vem aí a minha mãe!”
Por causa deste e de muitos outros episódios do género, 

e com um padrinho tão falho de imaginação e argumentos, 
cansou-se o noivo de andar a saltar muros e silvas, decidindo 
aceitar um convite que vinha de África, precisamente de um 
filho da terra bem conceituado que, em Moçambique, tivera 
sorte e gozava de grandes influências.

Com o coração aos pedaços, despediu-se da namorada; fez-
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-lhe versos de cortar as pedras e, cheio de valentia, como anos 
atrás, foi bater à porta da senhora Marianinha.

 - Vim despedir-me, vou para África!
A senhora Marianinha, habituada a enfrentar guerras, do-

enças e a morte de sete filhos, ficou surpresa sem atinar com 
alguma palavra. Mas o bom senso funcionou e rapidamente 
se recompôs.

 - Entra, entra que está calor. Queres uma limonada? – 
Francisco disse que sim com a cabeça.

A majestosa figura, vestida de negro até aos pés, chamou 
a criada e recomendou:

- Traz o jarro com limonada e dois copos.
Ao pretendente caiu-lhe o coração aos pés. Esperava que 

a ordem fosse mais completa: “traz três copos e chama a me-
nina”. Mas nem na hora da despedida a senhora do Calvário 
amolecia o coração.

O discurso e as recomendações saíam aos borbotões, que 
ele ouvia muito distante, preocupado em percorrer a porta da 
sala e da entrada com olhares ávidos e ansiosos.

- Tem juízo, não esqueças a tua mãe e as tuas irmãs e faz-
-te homem, ouviste?

- Sim, sim. – Balbuciou como que apanhado em flagrante.
A senhora Marianinha pôs-se de pé, pelo que lhe pareceu 

ainda mais alta do que o habitual e deu por encerrada a breve 
despedida.

Como bom transmontano que era, atreveu-se:
- Não posso ver a Olívia para me despedir?
O rosto marcado por muitas dores crispou-se mais.
- Não, não. É melhor assim. Cada um que siga o seu caminho.
Mas Francisco não desistiu. Às escondidas, antes de partir 

para Lisboa, despediu-se da sua amada entre lágrimas e suspi-
ros, tendo como sempre, ao longe, as figuras amigas dos irmãos 
dela, que choravam também copiosamente como se assistissem 
à representação de Romeu e Julieta.
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E o tempo foi decorrendo. As cartas extensas, tanto de um 
lado como de outro, cruzavam mares e espaços para mitigar 
tanta saudade e manter acesa a chama daquele amor, que era 
lindo como é sempre o primeiro das nossas vidas.

No entanto, as cartas que chegavam de África eram muitas 
vezes interceptadas pelos cuidados maternos, receosos que um 
dia a sua menina, já uma senhora, seguisse os ditames do cora-
ção e fizesse o mesmo percurso do amado para a ele se juntar. 
Pensava muitas vezes se teria feito bem em separar aqueles 
jovens que, desde miúdos, se tomaram de amores.

Neste impasse, chegava às mãos da senhora Mariana uma 
carta importante que iria mudar radicalmente o destino desta 
família. Tratava-se da pessoa influente e bem colocada em 
Moçambique que já chamara Francisco. Desta vez o visado 
era Zé Augusto (José Augusto), o irmão do meio de Olívia, 
rapaz com alguns estudos, bem-falante, de visão inteligente e 
bastante trabalhador.

A senhora Marianinha pensou que o céu se vingava dela.
- Meu filho, Moçambique fica tão longe... Nunca mais te 

vejo...
- Não, minha mãe. É só uma separação por algum tempo. 

Logo que tenha uma vida assente prometo que a mandarei ir, 
assim como ao meu irmão e irmãs. A mãe já não tem idade 
para tanto trabalho e lá, todos juntos, nessa terra prodigiosa, 
construiremos uma nova vida.

A velha senhora pensou que talvez fosse o melhor para 
todos e o seu olhar suavizou-se, vislumbrando o paraíso que 
lhe chegava de bandeja.

E muitos sóis passaram pelas vidas destes intervenientes...
Zé Augusto, arguto, bem-parecido, cheio de imaginação 

e simpatia, conquistou Lourenço Marques. Estava metido em 
todas as organizações importantes da cidade, como o arroz 
em todas as mesas.

Tinham decorrido mais de três anos: era a altura ideal para 
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mandar vir a família. E não se ficou pela metade. O irmão Acácio 
já se tinha casado e trazia dois rebentos ainda quase de colo.

Mas isso não era obstáculo para o grande Zé Augusto, que 
chegara sozinho à capital de Moçambique e com as próprias 
mãos construíra um caminho novo.

Tinha um bom emprego, fixo e bem remunerado. Alugou 
uma casa grande e meteu no correio um grosso sobrescrito que 
levava as passagens para toda a família Silva Pinto.

Francisco não tivera a sorte de ficar na capital. O seu des-
tino fora a Zambézia, numa grande companhia de algodão (o 
ouro branco de Moçambique). Monetariamente estava bem, 
mas o que tinha saía-lhe do corpo. No mato, local onde todas 
as vicissitudes se fundiam com magias também, ia carpindo 
as saudades da sua amada, de quem já não tinha notícias há 
cerca de dois anos.

Entretanto, a campainha da alma voltava a tocar. Alguém 
da terra escrevera-lhe dando a grande notícia: “O Zé Augus-
to chamou a família toda para Moçambique. Vão todos para 
Lourenço Marques.”

Francisco recomeçou com a febre das cartas. Pediu en-
carecidamente ao amigo que lhe desse a direcção da família 
Silva Pinto em Lourenço Marques. Mas este desconhecia-a por 
completo. Sabia apenas que estavam na capital e nada mais.

Uma vez mais, Francisco sentia o gosto da desilusão. De 
novo tão perto... e tão distante também.
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Graça Pereira Machado chama a esta sua obra livro de 
afectos porque deixa transparecer toda a emoção que a 
percorre.

Numa escrita fluída e elegante, revelando domínio da 
narrativa, a autora vai desfiando os seus contos, genuínos, 
autobiográficos na sua maioria, e, sem distorcer a realidade, 
tempera-os com a paixão, o afecto e a nostalgia de uma 
vida, que consegue aveludar, mesmo quando ela foi mais 
áspera e menos enfeitiçada.

Cada conto tem estrutura e identidade próprias. Daí 
poderem ser lidos aleatoriamente. Contudo, a autora 
estabelece um fio condutor que os liga, criando, desta forma, 
uma discreta autobiografia com sabor a romance. A leitura 
de um cria a apetência para o seguinte e, no seu conjunto, 
constituem um álbum de recordações para quem mourejou 
por terras moçambicanas e, de certo modo, um documento 
sobre algumas das facetas da presença portuguesa em 
África, para quem não teve a sorte, ou a desdita, de sentir e 
viver os feitiços de uma terra portentosa, no seu esplendor 
e no seu declínio.

(do prefácio por João Pinto Pereira)




