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SANGUE COAGULADO 
ENTRANHAVA-SE NO SOALHO DE 

MADEIRA. PINGOS E RESPINGOS MARCA
VAM AS PAREDES COM PINCELADAS DE VIOL

ÊNCIA. UM BENGALEIRO PARTIDO ATRAVESSAVA 
A ENTRADA, UM CASACO BRANCO COMPLETAMENTE 

IMERSO EM SANGUE. O CHEIRO ERA HORRÍVEL. MEIO 
ATORDOADA, REGINA PISOU NUMA DAS POÇAS RESSEQU

IDAS. CONTINUOU A APONTAR A SUA LANTERNA EM DESAF
IO. O HIPSTER ABRIU UMA DAS PORTAS. A COZINHA ESPERA
VA DO OUTRO LADO, AS BANCADAS E O CHÃO TAMBÉM COB

ERTOS DE ESCARLATE. UM ARREPIO PERCORREU A ESPINHA 
DE REGINA. NÃO HAVIA TANTO SANGUE DENTRO DE DUAS 
PESSOAS. O FOGÃO ESTAVA LIGADO, ASSOBIANDO E QUEI

MANDO GÁS. CUTELARIA ESTAVA EMPILHADA NA PIA, 
DONDE EMERGIA UM FEDOR INDESCRITÍVEL. O FRIG

ORÍFICO ESTAVA ENTREABERTO, UMA LUZ PÁLIDA 
PISCANDO DE FORMA INTERMITENTE. SANGUE 

PINGAVA LÁ DE DENTRO, PREENCHENDO
 O SILÊNCIO DA COZINHA COM UM 

TERRÍVEL AGOURO...EU QU
ERO SABER O QUE ESTÁ
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Caros leitores, a Revista-Me assume-se, neste 
número, como o verdadeiro ser vivo que desde 
o início sempre se pretendeu que fosse. Com um 
aumento do número de participações, com novas 
rubricas e evolução das já existentes, continua a 
evoluir e a trilhar um caminho próprio, afirmando 
a sua jovem mas marcante identidade.

Porque a língua portuguesa é um bem activo 
de todos nós, formulámos um convite à Dra. 
Ana Salgado, no sentido de desenvolver uma 
rubrica sobre a nossa língua. Congratulando-                 
-nos por o convite ter sido aceite, é com 
enorme prazer que introduzimos neste número 
a rubrica RE(C)TIFICA-ME dedicada aos 
prazeres e curiosidades da nossa tão rica e                                     
diversificada língua.

Acedendo ao repto inicial da multidisciplinari-
dade, o nosso fotógrafo Rui Ferreira inaugura 
também neste número a rubrica FOTOGRAFA-ME 
com um trabalho de sua autoria, que desenvolveu 
com base num poema.

Temos uma ambiciosa alteração na rubrica 
OPINA-ME, na qual Celeste Pereira se propõe a 
entrevistar o autor do livro em foco, sendo que 
já neste número contamos com uma entrevista 
a Richard Zimler, a propósito da sua última obra 
Ilha Teresa.

Para esta edição, foram também convidados 
os autores publicados na Antologia do Conto 
Fantástico os quais, com as suas contribuições, 
deram o crescimento devido e merecido à rubrica 
INVENTA-ME.

Por tudo o apresentado e algumas outras 
surpresas que encontrarão, desejamos que 
a leitura deste número da Revista-Me, seja 
agradável e lhes proporcione bons momentos.

Abraço,

Carlos Lopes
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EDITA-ME

POR CARLOS LOPES



CRÓNICAS DO INTERIOR

ESTA SECÇÃO DESTINA-SE A CRÓNICAS COM 
A ASSINATURA DA AUTORA ALEXANDRA 
MALHEIRO. SENDO UMA PROPOSTA DA 
MESMA E UMA PRESENÇA ASSÍDUA, A SECÇÃO 
ASSUMIU A IDENTIDADE QUE A AUTORA, 
LEGITIMAMENTE, ESCOLHEU.
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CRÓNICAS DO INTERIOR

POR ALEXANDRA MALHEIRO

O Verão é um tempo difícil para achar assunto 
para a crónica outro que não seja o sol, um 
punhado de areia e o marulhar das ondas, mas 
desta vez o assunto da crónica desviou-se, 
felizmente para a crónica e infelizmente para o 
assunto. 

Aturdida e louca, Amy entrou pela crónica 
adentro e instalou-se no primeiro nicho que 
encontrou vazio. Ficou, depois, a olhar-me com 
um sorriso entre o tímido e o malandreco, como 
um bicho pequeno acossado. Eu fiquei a olhá-    
-la, naquela magreza própria da anorexia de que 
diziam que padecia ou apenas a carne consumida 
pela coca, a pele pálida multiplamente tatuada, a 
pintura excessiva e o cabelo empoado num ninho 

de andorinha frontal. E agora? Que faria eu com a 
Amy dentro da crónica?

Aos tropeções e solavancos, ébria de uma 
estranha luz, lá foi avançando, instável, sobre 
saltos altos demais, estreitos demais, pela 
crónica adentro. 

Aos 27 anos, Amy juntou-se ao quarteto de 
notáveis talentos que no início dos anos 70 
perdiam a vida para a sensual troika do sexo, 
drogas e rock and roll (sim, também há troikas 
sensuais) — Jimmy Hendrix, Jim Morrison, Janis 
Joplin e Brian Jones — todos aos 27 anos; mais 
tarde Kurt Cobain escolheu juntar-se a eles por 
via do suicídio.

Amy morreu no seu apartamento em Camden Town — estive 
em Camden Town há pouco tempo, ao mesmo tempo que 
Amy tinha o seu último grande fiasco em concerto ao vivo, 
onde aos tropeções caiu, não cantou e acabou por abandonar 
o palco toda ela uma confusão de álcool e drogas gerando 
uma escandaleira entre promotores e público, sendo uma 
vergonha que alguém com o juízo todo deixasse aquela miúda 
subir ao palco naquelas condições para se humilhar frente 
à multidão ululante, defraudando-a — mas se calhar ali 
ninguém teria o juízo todo.

Amy, autora de “Rehab” onde, como São Pedro, renega por 
três vezes não a existência de Deus, mas a sua vontade de ser 
reabilitada, seguiu o percurso do drogado comum — clínicas, 
esperança intermitente, afundamento e morte. 

Que era esperado? Sim, e ninguém fez nada ou ninguém foi 
capaz de o fazer. Que é bem feito, verberam os impolutos 
moralistas que nunca tocaram nem num charro nem num 
sonho — com consequências bem mais gravosas para os 
segundos. Que triste é tudo isto, digo eu. A música perdeu e, 
com ela, perdemos todos. Amy com o seu magnífico vozeirão 
não voltará a fazer figuras tristes em palco e não encantará 
mais ninguém a não ser em gravações estéreo que não 
tropeçam nos seus próprios pés, nem choram, nem gemem, 
nem sentem.

Talvez fosse reabilitável mas ela disse “Não, não, não!” — que 
a sua alma descanse em paz, a paz que o seu corpo nunca 
encontrou em vida. 

ALEXANDRA MALHEIRO NASCEU EM 

1972 NO PORTO, EM MIRAGAIA, MAS 

VIVE DESDE SEMPRE NO BONFIM.

É LICENCIADA EM MEDICINA E 

ESPECIALISTA EM MEDICINA INTERNA 

E É TAMBÉM NO PORTO QUE EXERCE.

AUTORA DE QUATRO LIVROS DE POESIA,

ENTRE OS QUAIS “LUZ VERTICAL” QUE

CONTA COM PREFÁCIO DE PEDRO 

ABRUNHOSA, TEM TAMBÉM POEMAS EM 

ALGUMAS ANTOLOGIAS E ARTIGOS 

ESPALHADOS AQUI E ALI EM JORNAIS E

REVISTAS, COLABORAÇÕES PONTUAIS

QUE LHE DÃO MUITO GOZO.

TEM UMA PÁGINA DE AUTOR EM 

www.alexandramalheiro.no.sapo.pt 

QUE CONVIDA A VISITAR.

Obras publicadas pela EditaMe:



CURTA-ME

DESAFIO À CRIATIVIDADE DOS AUTORES NO 
SEU PODER DE SÍNTESE, CURTA-ME DESTINA-SE 
A TEXTOS CURTOS, DE APENAS UMA PÁGINA.
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JORGE PÓPULO NASCEU EM 1970. NOS 

BRAÇOS GRANÍTICOS DO INVICTO BERÇO 

PORTUENSE E DA ALCOFA DE MATIZ 

TRANSMONTANO, VIU A LUZ EMANADA 

DA MATERNIDADE, PARA LOGO 

ESPREITAR AS CORES DA EXISTÊNCIA, 

NO BAIRRO DO LEAL. 

DECIDIU QUE A HISTÓRIA ERA O SEU 

RUMO. ACABOU POR ENGROSSAR O 

EXÉRCITO DE ESTUDANTES 

UNIVERSITÁRIOS. VIAJOU POR MUNDOS 

DISTANTES, PRESOS NO PASSADO, MAS 

CORREDIÇOS PARA O FUTURO.

FICOU A CONHECER MELHOR O PRESENTE.

ESTUDOU CIÊNCIAS DOCUMENTAIS E 

CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO.

ACTUALMENTE, TRABALHA E ESTUDA NA 

FACULDADE DE ENGENHARIA DO PORTO.

ESCREVE NAS HORAS LIVRES. NAS HORAS 

MAIS SUSCEPTÍVEIS, SOBRETUDO…

Obras publicadas pela EditaMe:

CURTA-ME

Lábios secos, boca cerrada em sorriso de dente 
rangido, corria-lhe sangue espesso pelo pó quente 
do terreiro ao longo das têmporas e sobretudo 
dos braços.

Tinha-o feito. Colhera as flores da raiva e da 
ira, triturara-as em almofariz de adrenalina. 
Entregara o comando ao instinto. Nem 
necessitara de acordar os reforços da coragem.

Logo ali, na vista turva do energúmeno, 
transpirara olhares feros de afiada vontade, como 
gritos roucos dos processos e dos actos que lhe 
afloravam em ondas as veias do mar alvo da sua 
pele eriçada.

Saltou a saliva como um bando de pardais 
espantados, que lhe espumou a barba rala e 
áspera, de tez de campina longamente queimada 
pelo sol. Dissera-lhe: “Não passas de hoje, cão 
infiel! Não terás a alegria de ver outro amanhecer.”

Tinha finalmente alcançado aquele diabo humano 
que lhe arrombara a casa, esventrara a família e 
cuspira na sua fé. Chegara enfim ao rosto da turba 
que lhe tomara o país, violado a terra e feito de 
si um animal fugido por serranias sem pé e por 
tempos sem dias ou noites.

Estavam ali, quedos por segundos esquecidos 
da História, quedos por 10 palmos e à mão dos 

punhais de ambos. O ódio levantara cortina de ocultação do 
agigantado campo da batalha, criara um espaço de funesta 
intimidade para a cruz e para o turbante. Na verdade, 
estimava-o só por ele estar ali presente. Só assim o podia 
abominar e crivá-lo de toda a maldade que lhe ocorresse…

O franquisque uivou no ar e embateu com estrondo na retesa 
cimitarra. As imagens do exílio, a perseguição, a fuga, os 
invernos frios, os antepassados mortos e cativos, os entes 
queridos perdidos para a cova, para os trabalhos e para as 
luxúrias dos palácios, para o deserto, tudo passava por aquele 
braço que brandia a fúria do pensamento.

O outro braço, o da cimitarra, não foi suficiente. Não estava 
com tamanho espírito. Talvez o olhar terrível do oponente 
lhe tivesse enfraquecido a determinação. Não susteve o 
golpe, facilitando a força predadora do franquisque. A frágil 
armadura abriu brecha profunda e a carne não foi suficiente 
para abraçar a lâmina esfomeada: a dentada só abrandou no 
úmero, mas despedaçou-o. Estava sentenciado.

O atacante fez um sorriso de esmola na demanda de uma 
palavra de clemência. Não a ouviu, mas também não se 
importou. Rodou sobre si num meio círculo perfeito de 
180º e a arma, mais uma vez, atiçou os pífaros do ar, soando 
brevemente numa surdina opaca, para sair do corpo em 
estridente vibrante agudo. O corpo caiu por terra em duas 
metades. O carrasco tombara no cepo que erguera.

E ele saiu dali com os lábios secos, boca cerrada em sorriso 
de dente rangido.

(Homenagem ao GRANDE Alexandre Herculano e à sua 
preciosa obra que tange a desventura de Eurico… o 
presbítero.)

POR JORGE PÓPULO
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CURTA-ME

Sempre desconfiei de homens que usam risco 
ao meio na cabeça. Aquela separação capilar 
desde muito novo me confundiu. Miúdo ainda, 
ficava a olhar para a esmerada tira branca que 
dividia o crânio em dois hemisférios, como se 
nela visse um atalho, um caminho, uma estrada, 
qualquer passagem para o infinito, imaginando-
-me Galileu em busca de um sol à volta do qual 
pusesse a girar a analisada cabeça redonda cujo 
fim de nuca não via, permitindo-me intuir que o 
alvo rasto pudesse ir muito mais além que o ser 
onde lavrava, sem caspa, um rego de insondáveis 
destinos. 

Sempre que falei com alguém detentor de 
tão inspirado corte, senti-me desconfortável, 
não sabendo em qual dos lados da cabeça 
me concentrar. Pareciam-me dois entes bem 
distintos, cada um com o seu olho, a sua orelha, 
as suas metades de nariz e boca. Simetria 
hipnótica, empurrava-me o olhar para cima, 
para um ponto imaginário, como se não quisesse 
ofender a metade que ficava calada, enquanto a 
outra se me dirigia.

Encontrei gente das mais variadas profissões 
com tal bizarro gosto. Músicos, apresentadores 
de televisão, políticos, treinadores de futebol… E 
sempre me perguntei qual teria sido a inspiração, 

quando pela primeira vez apontaram um pente 
para o couro cabeludo. O que lhes passou 
pela cabeça? A simples necessidade de serem 
diferentes, num mundo em que quase todos 
escolhem um lado, geralmente o esquerdo, e 
toca a mandar o que resta para a direita? Uma 
pura questão de gosto, tipo acho que me fica 
muito melhor a risca ao meio? Manifestações de 
dupla personalidade, expressas igualmente nas 
gadelhas cimeiras? Ou terá sido mais profundo, 
uma espécie de sou tão bom que é uma pena ser 
apenas um, vou dividir-me ao meio, partilhar- 
-me com os meus semelhantes em duas metades 
iguais mas cada uma delas com a sua vida 
própria, os seus desejos, os seus sonhos?

Já pouco cabelo tenho. Os anos, a hereditariedade, 
a má vida, deixaram-me apenas uma vaga nuvem 
no cocuruto, antes loira, agora grisalha. Poderão, 
assim, os que têm tanto que precisam parti-lo em 
duas metades iguais, pensar que é puro despeito, 
indesculpável inveja, o que me motiva a escrever 
estas linhas. Desenganem-se. Se um milagre, ou 
o inexorável avanço da ciência, me trouxerem de 
novo ao crânio a garbosa melena que o tempo 
levou, não a raparei, por gratidão, mas preferirei 
andar com ela em frente dos olhos, arriscando 
acidentes, do que me apresentar por aí sem saber 
em que parte de mim confiar mais.

ANTÓNIO BULCÃO NASCEU NA HORTA, 

FAIAL, AÇORES, EM 1959. 

LICENCIOU-SE EM DIREITO, EM LISBOA.

É, ACTUALMENTE, ADVOGADO E 

PROFESSOR DE ECONOMIA. 

NO ÂMBITO DO JORNALISMO E DA 

LITERATURA, COLABOROU E COLABORA 

COM VÁRIOS JORNAIS E REVISTAS, 

TENDO PUBLICADO TAMBÉM UM LIVRO 

DE CONTOS.

PREPARA A PUBLICAÇÃO DE NOVOS 

LIVROS DE CONTOS, NOVELA E 

ROMANCE, ASSIM COMO A EDIÇÃO DE 

NOVO CD MUSICAL.  PUBLICOU O LIVRO 

ESTÓRIAS DE SHORTS PELA EDITA-ME.

Obras publicadas pela EditaMe:

POR ANTÓNIO BULCÃO
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CURTA-ME

MARIA SOFIA MAGALHÃES NASCEU A 

27 DE DEZEMBRO DE 1961, É CASADA, 

MÃE DE DOIS FILHOS.

É ESPECIALISTA EM ANATOMIA 

PATOLÓGICA E DIRECTORA DO SERVIÇO 

DE ANATOMIA PATOLÓGICA DO 

HOSPITAL FERNANDO FONSECA, EPE.

POSSUI DESDE 2005 UM BLOGUE DE 

AUTOR “DEFENDER O QUADRADO”, 

QUE CONVIDA A VISITAR EM 

http://defenderoquadrado.blogs.sapo.pt

Obras publicadas pela EditaMe:

Obrigatoriamente teremos que falar das praias, 
do calor, da falta de água, do pó, dos cremes, das 
irritações de pele, das sestas, dos filmes pirosos, das 
crianças embirrentas, do enorme luar, das gaivotas, 
das ondas que faltam, do sal, do mar, das pontes, dos 
barcos, do peixe grelhado, das saladas, das dietas, 
das unhas dos pés às cores, das sandálias, dos saldos, 
do suor, dos gelados, dos aperitivos, da enorme 
quantidade de falta de assunto.

Obrigatoriamente teremos que ter listas de livros 
para ler, listas de filmes para ver, listas de exposições 
para apreciar, listas de museus para visitar, listas 
de poemas para citar, listas de coisas imateriais que 
sempre adorámos mas não praticamos.

Obrigatoriamente teremos que nos lembrar como 
dantes era melhor, mais fácil, mais autêntico, mais 
natural, mais barato, o peixe mais vivo, o sol mais 
calmante, a sombra mais fresca, os homens mais 
galantes, as mulheres mais activas, os filhos mais 
obedientes, as trouxas mais variadas, o vinho mais 
abundante, os estrangeiros mais gastadores, o mar 
mais apetitoso, a alface mais verde, os dias maiores, 
do tempo que lembramos distante e diferente do real.

Obrigatoriamente teremos que nos queixar do 
trânsito, do trabalho, do Inverno, do trabalho, dos 
colegas, do trabalho, do chefe, do trabalho, dos 
hipermercados apinhados, do trabalho, do preço da 
gasolina, do trabalho, da falta de transportes públicos, 
do trabalho, das mentiras dos políticos, do trabalho, 
da família, do trabalho, da violência, do trabalho, da 
solidão, do trabalho, da fome, do trabalho, do mundo 
virado do avesso, do trabalho.

Obrigatoriamente teremos que suspirar pelas 
futuras férias, pelo futuro lazer, pela futura cultura, 
pelo futuro descanso, sem que nos lembremos do 
gozo de podermos falar, queixar, sofrer, sonhar, 
crescer, trabalhar, incumprir, adiar, comer, dormir, 
usar o corpo e a alma e viver, sem horas ou estações 
definidas e marcadas, mas todos os dias.

POR MARIA SOFIA MAGALHÃES



FOTOGRAFA-ME

ESTA É UMA ÁREA ONDE AS 
IMAGENS TÊM ORIGEM NAS LETRAS.
FOTOGRAFIAS PARA TEXTOS.
UMA NOVA LEITURA PARA AS PALVRAS.
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São longas as madrugadas,
Existe um cheiro a queimado infinito,
a floresta que é o meu coração.
Já fui jardim e criei rosas e malmequeres,
já fui deserto e deixei areia correr ao sabor do vento
Já fui montanha e estive bem mais perto do céu.
Hoje sou floresta,
Onde os caminhos são longos,
Onde até eu me posso perder...

Sou como uma árvore perene
Deixo-me permanecer,
Sem motivo aparente.
E deixo as folhas por todas as estações...

FOTOGRAFA-ME

FOTOGRAFIAS POR RUI FERREIRA

Revista Me n 318

Porque têm os raios de sol de ser mais belos,
Se me podem queimar?
Porque não pode haver chuva e não posso esperá-la,
Se me purifica?
Porque não posso deixar o vento arrepiar-me?
Qualquer que seja o caminho
Tem a sua beleza e a sua tristeza...

São intocáveis as razões do coração,
São infinitas as formas da alma,
Cai um silêncio profundo
é só mais um dia a morrer
Para que outro posso nascer...
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RUI FERREIRA NASCEU EM 

FAMALICÃO EM 1977 E VIVE 

ACTUALMENTE NA TROFA. 

DESDE CRIANÇA QUE DESENVOLVEU 

O INTERESSE PELO CONTACTO COM 

A NATUREZA E POR CONHECER 

NOVOS LUGARES E PESSOAS, SOBRE 

OS QUAIS, SEMPRE OBTEVE UMA 

VISÃO MUITO PRÓPRIA.

O INTERESSE PELA FOTOGRAFIA 

SURGE COMO CONSEQUÊNCIA 

LÓGICA DESSA VONTADE 

DE DESCOBRIR.

Poema de Raquel Silva

http://www.luso-poemas.net/modules/news/article.php?storyid=23955
As fotos apresentadas tiveram como base o poema de Raquel Silva, que foi 
retirado do site da internet indicado.
Estão indicadas a bold as frases retratadas pelas fotografias.



RIMA-ME

ÁREA DESTINADA AOS NOSSOS POETAS E 
À SUA POESIA.
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Força!
Atira-me contra a parede.
Amolga-me a alegria com o martelo da fúria!
Arrasta-me pelo silvado cerrado,
Agora que me subtraíste a razão,
Agora que me guias a decisão.
Empurra-me para o buraco,
Que para ti abres copioso,
E enches de funesta companhia.

RIMA-ME

Força!
Envolve-me em caixão de pedra.
Retira-me os lábios para que jamais sorria!
Estica a corda que forma garrote
Em volta da garganta da minha revolta,
Já que me espremes os poros da consciência,
Já que vulgarizas o meu cuidado.
Aperta-me esmigalhado no torno
Do teu constante retorno
À compulsiva prisão da lembrança.

Espera!
Despe a dor com que te trajaram,
Descalça os fardos com que te sufocaram.
Despede-te do burel do martírio
E apazigua a tua cruzada interna;
Dá tréguas ao flagelo e à tortura…
Atenta!
Acredito que sempre gostei de ti,
Mesmo quando ainda o não sabia,
Mesmo quando ainda te não conhecia…
Exorta, atende ao rogo deste profeta sem dogma!

Aquieta!
Estende os braços, recebe o meu afago.
Atravessa a raia desta terra rasgada ao meio,
Colhe as flores que por ti amanho e inspira
O incenso que inflamo a teus pés, venerada.
Percorre os meus braços de prado verde,
Alcança o regaço do meu peito de jasmim,
Para repousares na sombra fresca da 
conciliação…
Deixa que te lave as feridas nas lágrimas ebúrneas
Que por ti exarei nos códices de longa oração,
Enquanto te estimo o cabelo e o pensamento
Com doces acordes de meus dedos
E sibiladas melodias de embalar…

Alenta!
Rasga a dor que já não trajas,
Desmancha os fardos que já não sufocam.
Tritura o burel do martírio,
Queima as crónicas secretas da tua cruzada;
Enterra os corpos do flagelo e da tortura…
Crê!
Eu sei que sempre de ti gostei,
E ainda o não sabia
E ainda te não conhecia…
Sorri, caminha com este profeta sem dogma,
Seja qual for o destino…

JORGE PÓPULO NASCEU EM 1970. NOS 

BRAÇOS GRANÍTICOS DO INVICTO BERÇO 

PORTUENSE E DA ALCOFA DE MATIZ 

TRANSMONTANO, VIU A LUZ EMANADA 

DA MATERNIDADE, PARA LOGO 

ESPREITAR AS CORES DA EXISTÊNCIA, 

NO BAIRRO DO LEAL. 

DECIDIU QUE A HISTÓRIA ERA O SEU 

RUMO. ACABOU POR ENGROSSAR O 

EXÉRCITO DE ESTUDANTES 

UNIVERSITÁRIOS. VIAJOU POR MUNDOS 

DISTANTES, PRESOS NO PASSADO, MAS 

CORREDIÇOS PARA O FUTURO.

FICOU A CONHECER MELHOR O PRESENTE.

ESTUDOU CIÊNCIAS DOCUMENTAIS E 

CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO.

ACTUALMENTE, TRABALHA E ESTUDA NA 

FACULDADE DE ENGENHARIA DO PORTO.

ESCREVE NAS HORAS LIVRES. NAS HORAS 

MAIS SUSCEPTÍVEIS, SOBRETUDO…

Obras publicadas pela EditaMe:
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BANCÁRIO DESDE 1964, SEMPRE LIGADO 
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COLABOROU COM DIVERSOS JORNAIS E 

REVISTAS.

É AUTOR DE VÁRIOS LIVROS DE POESIA.
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Tanto quero dar-te um beijo,
Um beijo à Musa “Delícia”...
Porque um beijo é uma carícia,
A carícia do desejo!

Como o desejo é malícia,
A malícia que eu almejo,
Almejo agora o ensejo
Desta ideia não fictícia!

Pensamentos insubmissos
São dulçorosos feitiços
Que recordam o teu vulto.

Agora não posso mais
E os momentos principais
Revoltado... mas oculto...

Já não sei o que dizer
Da minha saudade imensa!
Se tenho força que a vença
Se ela está sempre a crescer...

Chego a pensar em doença,
Uma maleita qualquer!
Mas, se é também um prazer,
Afinal é recompensa...

Vivo nesta ambiguidade,
Neste masoquismo atroz
Só por culpa da saudade!

Esta mágoa que em mim medra,
Um sentimento me impôs.
Coração... não é de pedra...

Agora temos os cabelos brancos,
Usamos óculos de ver ao perto,
À nossa volta, temos um deserto
E nos jardins os solitários bancos...

Encontrar um amigo é menos certo,
Andamos com bengala, estamos mancos,
Nossos chinelos pesam quais tamancos,
Enfim, vivemos quase em desconserto!

Olhamos as mulheres com cobiça,
É esta magra, a outra mais roliça,
Uma loira ou aquela bem morena!

Vemos nos homens uns esbeltos pares,
Insistimos nos lânguidos olhares...
Uns e outras, olhai-vos. Tenham pena.

POR OSVALDO PINHO
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Estamos a 31 de Agosto e este não é um dia de verão.
Cai uma morrinha inquieta, nossos corpos vacilando entre um abrigo ou 
a última exposição a um sol que já não existe.
Os corações dividem-se; podemos prolongar a doce adolescência mais um pouco; 
temos de embarcar para o regresso ao tempo tão rápido onde não vemos as novas rugas que surgem.
As crianças estacam hirtas apontando com dedos firmes a lista dos gelados tão saudosos.
Pulam suas bolas e pernas mais uma vez, uma última vez, inconscientes na embriaguez de viver a vida 
alheios às súbitas mudanças de direcção. 

O habitual restaurante, apresentável e sossegado às segundas, tomou repentinamente um cheiro a mofo. 
É bafiento o odor da memória presente na partida. 
O robalo escalado reduziu-se a espinhas e sal.
O verde branco tornou-se água corada.
O pão fresco é de ontem.
A simpatia dos empregados esbarra esvaindo-se no nosso silêncio fechado.  

Atarefamo-nos a empacotar o intervalo a que nos obrigamos. 
Olho atento a escova de dentes: vou-me esquecer dela: assim talvez me obrigue a regressar mais 
rapidamente. 
A mala do carro revela-se pequena para tanto trapo e recordação. Olhamos inertes sem saber onde 
colocar tanta vida. Cai uma morrinha sobre a bagageira dissolvendo os restos inúteis à sobrevivência. 

Parados no tempo damos um derradeiro abraço de despedida. Um verdadeiro abraço de despedida. 
Quando atravessarmos o alcatrão pelo caminho inverso, iremos perder a pele desta liberdade, deste 
tempo lento, destes corpos tão nus quanto o ar que respiramos.   

Falta-nos oxigénio enquanto nos dissolvemos numa morrinha inquieta atravessados pelo pensamento 
agudo que se derrama aos pés e deixa no alcatrão a marca indelével da saudade. 

Pedalo pela enseada das ideias por nascer 
Sinto as verdades encadeadas num vento terrível que assombra o dia claro
por que passeio
É nessa verdade invisível que liberto as palavras ao espanto total 
abrindo a gaiola à ave mais canora da memória 

Mergulho irado no léxico da vida 
As palavras são a essência de uma visão única, metamorfa e incandescente do sonho vivido 
São ásperas estas cadeias
São turbulentas e ao serem libertas na esteira das águas passadas    
morrem um pouco em mim por mim como eu morro um pouco por elas nelas

São maçãs tão oferecidas, são verdes por vezes vermelhas
Por vezes choro
E crescem desalmadamente assim regadas 
desencontradas da semente original 
Dão-se ao ar à solidão e aos pontapés de quem as soletra
Impunemente socadas por mãos libertadoras.

Paro 
Finco o pensamento num transitório pesar ou na coisa alada que renasce ao primeiro vislumbre
É um espelho que reflecte não o objecto mas a essência que de si emana
É uma conta colorida que encerra a síntese da ideia, tão infantil como pensar que a verdade se encerra 
na descoberta 

POR JOSÉ BERNARDES
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JOSÉ BERNARDES NASCEU EM1966 NA 

CIDADE DE LISBOA, ONDE VIVEU ATÉ 2007. 

NESSE ANO MUDOU-SE PARA VILA NOVA 

DE GAIA ONDE RESIDE ACTUALMENTE.

LICENCIADO EM MATEMÁTICA APLICADA 

SEMPRE TRABALHOU NAS ÁREAS DAS 

TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO. 

DESDE QUE SE CONHECE QUE SE 

INTERESSA POR ARTES, EM PARTICULAR 

POR LITERATURA E MUSICA. 

A ESCRITA SURGE NUMA FASE AVANÇADA 

DA SUA VIDA.

EDITARÁ EM BREVE A SUA PRIMEIRA 

OBRA, RESULTADO DE UMA MATURAÇÃO 

INTERIOR E DE UM ESTADO DE ALMA MAIS 

OBSERVADOR QUE INTERVENIENTE. Desenho uma mulher à luz da noite sombria
Nasce por entre os dedos, por entre um rodopiar de atmosferas, 
por dentro do ar que respiro 
Respiro-a 
É a luz 
É a leoa incompreendida que saúda a aldeia 
Abate-se a ideia sobre a mesa diluindo-se lentamente pela 
manhã 
Pelo fim da noite: 
— Aqueles que vão morrer aqui e agora, pelas tuas mãos 
de pena tingida, que escorrem da dor do parto espontâneo, 
coroados por um campo de flores sobre os ombros nus, 
alagados numa lua estilhaçada pela força da ideia, te saúdam 
nesta aurora vermelha  

Fecho o livro 
Dou mão ao primeiro vento que passa  
Voo sobre enseadas repletas de sonhos desavindos  
E pedalando, faço o jogo das contas encadeando significantes 
até que o mundo na sua volta mais estranha ainda se estranhe 
mais por tomar significados até então enterrados na cave onde 
se guardam as fantasias desmedidas

CONTA-ME

LUGAR PARA CONTOS COM UM MÁXIMO DE 
QUATRO PÁGINAS NA SUA FORMA ORIGINAL.
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assusta-me o muro que sem querer construo 
perante a possibilidade de o contador de estórias 
estar em vias de extinção nos moldes humanos 
em que os afortunados como eu, com ele 
puderam crescer.

era início de um verão. eram dias muito quentes 
que nos refrescavam à partida do sol e que 
nos deixavam receber a noite com essa brisa 
suavizante.

éramos cerca de cinco ou seis crianças. eram 
cerca de três ou quatro avós e era um avô. não 
de nenhum de nós, mas de outro alguém que não 
cresceu ali connosco na manta estendida no chão.

eram avós e avôs! vizinhos e companheiros. eram 
a creche e o atl. eram o sossego dos pais.

através do muro consigo ver toda a panóplia de 
imagens, letras, palavras, sons, palys, pauses, 
rewinds ou forwards. ali ao acesso de um 
simples toque de dedo. através dele consigo 
ver uma criança, duas, com sorte. um adulto, 
dois, raramente. vejo-os em acessos rápidos 
e vertiginosos de dedos em zappings que me 
atordoam a vista ao ponto de duvidar do olhar.

milhares de palavras, sons e imagens em questão 
de segundos. 

sabendo que o tempo tinha todo o vagar, a minha 
avó estendia uma manta p’ós cachopos e à vez, 
cada uma das avós escolhia um sítio para o seu 
banquito em redor e ao seu lado um saco com 
a renda do momento. naperon para cómodas, 
mesinhas de cabeceira. colchas para a cama nova 
da filha que casou ou vai casar.

o avô tinha para ele uma daquelas cadeiras de 
madeira e pano grosso de algodão, usadas nas 
praias deste, desse país. talvez por ela as estórias 
se tornassem melhores.

a nossa barriga estava cheia, fatias de pão 
gigantes em dias de manteiga boa. copos de 
leite fresquinho, com uma colher de açúcar para 
os mais gulosos. a nossa mente estava cheia. 
hora e meia, pelo menos, de uma sesta que 

matava todos os bichos que hoje só os melhores 
pedopsiquiatras e psicólogos tentam conhecer e 
descortinar. 

não era obrigatória a posição, até podíamos estar 
deitados. a cabeça de um em cima da barriga de 
um outro. ou de pernas cruzadas, se também esse 
fosse o apetite. o tempo tinha vagar. não tinha 
nome. sabíamos apenas que o calor tinha parado 
de gritar e que agora apenas sussurrava porque o 
sol ao ir embora não gostava nada de gritos.

escuto o som de um ou dois botões que sei 
dizerem on ou start ou play. segundos. o vagar 
com que a velha cadeira de praia se arranja 
no canto de melhor sombra. o vagar com 
que o contador de estórias, em concordância 
com artroses e carinho, se senta. o coração 
que disparava dentro  dos nossos peitos na 
antecipação de uma nova estória. assim disparam 
agora mal o play se faz escutar? quero acreditar 
que sim, quero mesmo acreditar que sim.

horas de estórias que para todos nós eram 
mundos distantes e diferentes, com sons, 
cheiros e odores que só nós conhecíamos. horas 
de aventuras e expectativas, horas de risos e 
gargalhadas de doer barriga, horas de medos e 

POR MARIA MARUJO
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MARIA MARUJO, NASCIDA EM 1971, 

TRANSMONTANA.

RESPIRA DA SUA ESCRITA E VIVE 

DO AMOR À SUA FAMÍLIA, AOS SEUS 

AMIGOS E AOS SEUS ANIMAIS.

terrores de pele de galinha. e tudo dentro da nossa mente. 
e tudo dentro do nosso imaginário a construir-se ali a cada 
segundo.

um dia, em que tudo se fez com o mesmo vagar desapressado 
de sempre, a estória começou com a novidade de que era a 
melhor de todas. e os nossos coraçõezinhos a sair disparados 
como cavalos galopantes ansiando a aventura.

do ritual faltou contar, com o mesmo vagar, o modo como 
o nosso contador de estórias enrolava o seu tabaco e 
deixava que entre as brumas que da boca lhe saíam, as 
acompanhassem as palavras prenhes de sons, imagens e 
odores. mas nesse dia não havia tabaco. nesse dia da melhor 
estória anunciada, não havia tabaco. 

vou só ali comprar tabaco!

e havia uma estrada e nela passavam carros depressa porque 
também havia uma passagem de comboio e nela passava 
ainda a distracção de alguém que não viu o nosso contador de 
estórias e o deixou morto.

acabou a bateria. a electricidade foi abaixo. daqui a nada 
volta. coloca na ficha a carregar. depois continuas, menino.

ou então, nunca mais… também acontece. mas só aos 
contadores de estórias! e aos meninos que aprenderam a 
voar com eles…

Arnaldo era um rapaz alegre e descontraído. 
Gostava de automóveis, de velocidade e de 
música, preferencialmente de Prince, gostava de 
arte e de belas mulheres. Sentia que estava na 
altura de se casar. Mas a mulher que ele desejava, 
ainda não tinha surgido. 

Arnaldo gostava de conduzir em grande 
velocidade. A sua mãe, enquanto era viva, sabia 
que o filho era imprudente na condução e não 
se cansava de o aconselhar, dizendo-lhe com 
frequência: Tu sabes que és o meu príncipe e eu 
não quero que mal algum te aconteça... por favor... 
tem cuidado.

Apesar de todos os avisos, incluindo os dos 
amigos, houve uma noite em que ao entrar numa 
curva, com a estrada molhada pela chuva, teve 
um acidente aparatoso. Só por força do acaso ou 
do destino, não perdeu a vida. Sofreu no entanto 
algumas escoriações e a perna esquerda ficou 
bastante maltratada. Tinha também batido com 
a cabeça e em seguida tinha desmaiado. Acordou 
por um pequeno período de tempo, numa cama 
do Hospital da Colina. 

POR HENRIQUE NORMANDO
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Durante o pequeno período em que esteve 
consciente, Arnaldo, bastante perturbado, jurou a 
si próprio que passaria a conduzir de forma mais 
cuidadosa. Em seguida voltou a desmaiar.

Durante o desmaio, teve um sonho. Sonhou com o 
acidente que tanta perturbação lhe tinha causado. 

                                                                    
No sonho, Arnaldo atropelou uma jovem mulher 
que caminhava num pequeno passeio, junto à 
berma da estrada. Arnaldo saiu do carro com 
muita dificuldade, já que este tinha dado uma 
volta sobre si próprio, acabando por ficar caído 
de lado, obrigando-o a sair pela parte lateral 
voltada para cima, o que não foi tarefa fácil. 
Em seguida, ele correu coxeando em direcção 
à jovem que se encontrava prostrada no solo a 
alguns metros de distância do carro, com os seus 
longos cabelos sobre a cara, o belo vestido branco 
rasgado pelas silvas que abundavam naquela 
zona e um dos sapatos projectado a uma distância 
considerável. Arnaldo afastou os cabelos da jovem 
e viu um rosto magnífico, quase comovente pela 
beleza que transmitia. Ele olhou em volta e não 
viu ninguém. Nenhum carro passava. Nenhuma 
casa próxima ou distante. Olhou para o relógio e 
viu que era meia-noite.

O seu telemóvel estava possivelmente dentro 
do carro, no meio das coisas tombadas. Tentou 
reanimar a jovem aplicando os escassos 
conhecimentos que possuía. Sem êxito. Voltou 
a tentar. Sete, oito, nove, dez vezes. Nada. 

CONTA-ME

Desesperado, gritou por socorro pedindo ajuda, 
com todas as suas forças. Ninguém apareceu. 
Apenas um gato passou a correr. Com grande 
esforço, tentou entrar novamente no carro 
para encontrar o telemóvel. Procurou o melhor 
possível dentro do carro tombado. Vasculhou 
todos os cantos. Sem êxito. Voltou a sair do 
carro com enorme esforço e arrastou-se até ao 
local onde a jovem se encontrava. Com enorme 
surpresa, verificou estupefacto que o corpo tinha 
desaparecido. Olhou em volta. Apenas o sapato 
que fora projectado com o embate se encontrava 
ainda no mesmo lugar. Arnaldo agarrou-o e 
percebeu que este pertencia a alguém que tinha 
um pé delicado. Delicado e perfeito como o rosto 
da jovem.

                                                            

Quando Arnaldo acordou, na cama do Hospital, 
viu-se rodeado por alguns amigos e familiares. 
Todos o saudaram com satisfação. Aparentemente 
ele estivera em coma durante dois dias. 
Perguntaram-lhe como se sentia e pediram-lhe 
alguns pormenores sobre o acidente. Arnaldo 
contou-lhes que tivera um estranho sonho 
durante o período em que esteve inconsciente. 
No final da visita, todos o animaram, prometendo 
que voltariam no dia seguinte.

Sozinho, na cama do Hospital, Arnaldo pensou 
em tudo o que lhe acontecera. Até que chegou 
uma enfermeira simpática de meia-idade  que 
sorriu para ele,  perguntando-lhe como se sentia. 
Conversaram um pouco, enquanto a enfermeira 

ia fazendo algumas operações de rotina. Pouco 
depois chegou um médico que lhe fez um exame 
aprofundado. Ao mesmo tempo, fazia-lhe algumas 
perguntas do foro clínico.

Arnaldo não conseguia deixar de pensar na 
deslumbrante jovem que atropelara no sonho 
que tivera. Pensava no seu rosto belíssimo, bem 
como no seu estranho desaparecimento. Ao ficar 
sozinho, Arnaldo apercebeu-se pouco depois 
que uma nova enfermeira acabava de entrar no 
quarto, sentando-se numa cadeira, junto dele. 
Sentiu-se confortado e adormeceu.

Arnaldo voltou a sonhar. Sonhou que estava na 
curva onde tivera o acidente. Contrariamente à 
fatídica noite em que tudo aconteceu, desta vez 
havia várias pessoas que faziam comentários 
acerca do carro que se encontrava ainda no 
mesmo sítio junto ao silvado. Ali perto, Arnaldo 
reparou que havia um campo cheio de abóboras. 
Ele achou estranho que tivesse gritado tanto a 
pedir socorro e ninguém tivesse aparecido.

As pessoas falavam agora da jovem 
que desaparecera na noite do acidente. 
Carinhosamente, tratavam-na por Cinda. 
Certamente, um diminutivo, pensou Arnaldo. 
Angustiado, viu chegar a Polícia.

Dois polícias fardados aproximaram-se do carro, 
tomando notas. Várias pessoas se aproximaram 
e começaram a dar os seus pontos de vista sobre 

o acidente. Os polícias ignoraram Arnaldo. Este 
pensou ainda fazer declarações sobre a estranha 
situação que tinha vivido, mas hesitou. Achou 
que ninguém ia acreditar na sua história. Pensou 
ainda que tinha que recuperar o telemóvel mas 
entretanto... acordou.

No dia seguinte, depois de ter passado uma noite 
um pouco inquieta, Arnaldo olhou em volta e 
verificou que estava só.

Abriu a porta do pequeno armário que estava 
ao lado da cama e a custo reprimiu um grito. O 
sapato da rapariga do acidente encontrava-se 
no meio dos seus objectos pessoais. Arnaldo 
agarrou no sapato e olhou para ele confuso 
e contemplativo. Chegou a pensar que tinha 
enlouquecido.

Estava embrenhado nestas cogitações quando 
abriram a porta do quarto. Eram os seus amigos 
que o vinham visitar. Depois de uma troca de 
impressões sobre o seu estado de saúde, Arnaldo 
soube por eles que o acidente tinha sido noticiado 
na televisão e se tinham referido ao condutor 
como um homem de trinta anos, solteiro, que 
viajava sozinho, tinha sido hospitalizado com um 
traumatismo craniano, mas segundo o relatório 
médico não corria risco de vida. 

Um dos seus amigos, Crisóstomo, disse-lhe 
ainda: tiveste sorte com este Hospital. Além de 
ter umas instalações magníficas, eu diria mesmo, 
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PEREIRA DA CUNHA, DANDO RESPOSTA A UMA 
SUGESTÃO DO MESMO, QUE PASSA A ASSUMI-LA 
DE FORMA REGULAR.

Revista Me n 338

CONTA-ME

apalaçadas, tem uma equipa de médicos e enfermeiras 
excepcionalmente competentes. 

Arnaldo concordou e disse que não tinha razão de queixa, 
bem pelo contrário. Lembrou o facto de uma enfermeira ter 
ficado sempre junto dele, pelo menos até adormecer.

Quando os amigos se retiraram, voltou a pensar no 
extraordinário acontecimento relacionado com o sapato da 
rapariga que tinha atropelado no estranho sonho que tivera. 
Voltou a abrir o armário e confirmou que o sapato ainda lá 
se encontrava. Arnaldo afagou-o como se se tratasse de um 
ser vivo.

Passados alguns minutos a porta do seu quarto abriu-se. 
Entrou uma enfermeira com um rosto deslumbrante. Era ela... 
a rapariga do acidente... a rapariga do sonho. Lentamente, 
aproximou-se de Arnaldo com um sorriso doce... sublime.

Arnaldo, meio atordoado, olhou para o cartão de identificação 
que ela trazia ao peito, no lado esquerdo da sua bata branca... 
e viu o nome que se encontrava no cartão: CINDA. O nome 
que estava inscrito no cartão era Cinda. Cinda Perrault.

HENRIQUE NORMANDO, PSEUDÓNIMO 

DE MANUEL H. MARTINS DE CAMPOS.
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O western tradicional procura os sentimentos 
simples. Alguns temas tratados com uma sólida 
ingenuidade, o gosto pela violência abrupta, 
longes admiráveis, uma psicologia sumária mas 
habilmente dirigida, cavalos, justiça, a vingança 
e a morte, a pureza dos amores nobres e a 
ferocidade: estes westerns não eram complicados 
e mantinham, em tudo, um aprumo insolente.

Obra-prima do género, e que domina a perfeição 
formal da encenação. Ponto máximo do western 
de tradição, trata-se de uma obra de referência 
e que implanta de uma vez por todas o cenário 
pitoresco e ameaçador. As silhuetas são traçadas 
com uma precisão exemplar, os reflexos são 
definitivamente recusados: duma natureza 
inimiga, o cinema já nada tem a aprender. Uma 
verificação autenticada.

A qualidade é tal e a dosagem tão perfeita que 
nada se pode acrescentar ou suprimir a este filme 
sem romper o equilíbrio de uma encenação cuja 
segurança e força mantêm uma afinação absoluta 
que se estabelece entre os elementos que a 
compõem. A estrutura de O homem que matou 
Liberty Valance, não envelheceu de modo algum e 
deixa uma impressão de acabamento e rigor que 
bem poucos filmes nos deram a partir de então.

John Ford foi um dos mais célebres realizadores do mundo, e 
no entanto nele, no comportamento e propósitos, tudo dá a 
impressão de que nunca procurou essa celebridade nem tão-
-pouco a aceitou. Este homem, que se nos descreve sempre 
um tipo severo e secretamente terno, estava certamente mais 
próximo dos personagens que dava a Victor McLaglen do que 
dos papéis principais que John Wayne interpretava.

John Ford fazia parte daqueles artistas que nunca 
pronunciam a palavra arte e daqueles poetas que nunca 
pronunciam a palavra poesia.

Do que mais gosto em John Ford é que ele dá sempre 
prioridade aos personagens. A visão que ele dava das 
mulheres (muito à séc. XIX) era por vezes de criticar, mas 
graças a ele, uma esplêndida actriz como Maureen O’Hara 
pôde interpretar alguns dos melhores papéis de mulher do 
cinema americano entre 1941 e 1957.

John Ford podia receber — ex-aequo com Howard Hawks 
— o prémio da “encenação invisível”, quero dizer que o 
trabalho da câmara nos grandes contadores de histórias 
não é reconhecível ao olho do espectador: muito poucos 
movimentos de câmara, uma maioria de planos sempre 
filmados à distância exacta, esse estilo inventando uma 
escrita flexível e fluida comparável à de Guy de Maupassant 
ou à de Turgueniev.

Com uma facilidade mais que evidente, sabia fazer rir o 
público e fazê-lo chorar; a única coisa que não sabia fazer era 
aborrecê-lo.

E como John Ford acreditava em Deus: God bless John Ford!

DVD disponível na WOOK, preço 12,50€. 

ADRIÃO PEREIRA DA CUNHA NASCEU 

EM 1960. 

POSSUI UMA FORMAÇÃO ACADÉMICA 

ECLÉTICA E UMA VIDA PROFISSIONAL 

QUE LHE PERMITIU CONHECER O 

MUNDO E SUAS DIVERSAS CULTURAS. 

FUNDAMENTALMENTE PERMITIU-LHE 

CONHECER O HOMEM NAS SUAS 

DIVERSAS VERTENTES. PUBLICOU PELA 

EDITA·ME O LIVRO DE POESIA POEMAS 

SUADOS A NEGRO EM 2009 E YONAH - 

OS ELEITOS EM 2011 SOB O 

PSEUDÓNIMO FREY KARL.

Obras publicadas pela EditaMe:

POR ADRIÃO PEREIRA DA CUNHA

PARA COMPREENDER O PRESENTE É NECESSÁRIO CONHECER 
           O PASSADO E PARA ISSO NADA MELHOR DO QUE UM BOM WESTERN



OPINA-ME

PORQUE É IMPORTANTE A PARTILHA DE TUDO O QUE 
GOSTAMOS, AQUI SE FARÁ REFERÊNCIA A OBRAS DE 
OUTRAS EDITORAS, PELA OPINIÃO DE CELESTE PEREIRA.
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Mais um livro deste autor que li quase de um 
fôlego só. 

Completamente diferente dos seus livros de 
pendor histórico, como é o caso de todos os que 
descrevem a saga da família Zarco, dos quais, 
aliás, sou apreciadora indefectível, surpreende- 
-nos exactamente por essa diferença e pela forma 
excelente como Zimler se movimenta num registo 
bastante distinto. Interessantíssimo! 

Não lhe encontrei também semelhanças 
substantivas com Trevas de Luz, À Procura de 
Sana ou Confundir a Cidade com o Mar.

Neste livro o autor aborda temas actuais, difíceis, 
penosos e delicados, com leveza e sensibilidade, 
sem contudo deixar transparecer qualquer laivo 
de superficialidade no seu tratamento.

É, por exemplo, o caso da inadaptação social 
devida ao facto de se ser diferente numa escola, 
numa sociedade, num país. E todos nós sabemos 
quanto essa diferença é difícil de gerir e quão 
esmagadores podem ser o sofrimento e a exclusão 
que essa inadaptação acarreta, sobretudo se 
tivermos em conta que estamos a falar de jovens.

Teresa é uma adolescente de quinze anos, 
portuguesa, de Lisboa, que se vê de um momento 
para o outro a viver nos subúrbios de Nova 

Iorque com o seu pai, a sua mãe e um irmão. É 
uma rapariga inteligente, sensível e, certamente 
também muito devido a essas características, 
desajustada e presa num mundo só seu, na sua 
“ilha”. 

E sofre. Sofre por ela, pelo irmão, pelo desmazelo 
da mãe, pela perda do pai e... por amor.

Tem um único amigo, Angel, um brasileiro 
de dezasseis anos, também ele diferente, 
também ele vítima de preconceitos, também ele 
marginalizado e excluído.

Ambos gostam de John Lennon que é para 
Angel um ícone incontornável. Ambos decidem 
ir “em peregrinação” ao Memorial Strawberry 
Fields Forever, em Central Park, no dia em 
que se recorda o assassinato do ex-Beatle, 8 
de Dezembro (de 2008). E será este o dia que 
determinará a grande mudança nas suas vidas. 

Zimler adopta um tipo de linguagem peculiar 
mas inteiramente adequado à sua personagem 
narradora. Fluente, claro, ligeiro, jovem e muito, 
muito irónico. Teresa é possuidora de um sentido 
de humor inteligente e cáustico. Dá a ideia, às 
vezes, de ironizar para tapar as lágrimas. 
Quem sabe?

POR CELESTE PEREIRA

Quem, como eu, está familiarizado com a escrita 
de Zimler encontrará aqui uma outra forma 
de expressão literária que não desmerece em 
nada a habitual. É, sim, um exemplo da sua 
capacidade de ajustar o discurso escrito às 
necessidades, mantendo a sua individualidade e 
as características específicas da sua escrita. Em 
suma, o seu estilo. 

O enredo é desenvolvido de forma descomplicada 
e agradável. Não é exageradamente directo, o que 
poderia retirar ao leitor a sua participação na 
construção da história, sem contudo ser exaustivo 
e redundante nas explicações que dá, não 
correndo assim o risco de ser enfadonho. Está, na 
minha opinião, na medida certa.

Prende irremediavelmente o leitor desde o 
início. Aliás, este é levado, pela mão de Teresa, a 
percorrer anseios, inquietações, a sofrer, a amar, 
a perder, a caminhar nas dúvidas, a afundar-se 
e a regressar à superfície tal como sucede com a 
personagem (as personagens).  

Teresa, uma adolescente isolada, em ruptura 
com o mundo mas que é, no fundo, uma mulher 
forte, de garra, como tantas outras personagens 
mulheres que Richard Zimler tem construído.

Mais um livro a não perder. Se ainda não o leram, 
não tardem. Vale a pena. 
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Richard Zimler é natural de Roslyn Heights, 
Nova Iorque. Formou-se em Religião Comparada 
na Duke University e, posteriormente, fez um 
mestrado em Jornalismo na Stanford University. 
Trabalhou nesta área durante cerca de oito anos 
essencialmente em S. Francisco Bay.

Veio viver para o Porto em 1990 tendo adquirido 
também a nacionalidade portuguesa em 2002 
(tem dupla nacionalidade). 

Exerceu durante 16 anos funções de docente na 
Escola Superior de Jornalismo e, mais tarde, na 
Universidade do Porto.

A publicação d’O Último Cabalista de Lisboa, o 
seu primeiro romance, impulsionou-o logo para 
a ribalta enquanto escritor de qualidade e de 
sucesso. Transformou-o prontamente num autor 
de bestsellers.

Sucederam-se outros romances como: Trevas de 
Luz, Meia Noite ou o Princípio do Mundo, Goa ou o 
Guardião da Aurora, À Procura de Sana, A Sétima 
Porta, Os Anagramas de Varsóvia e Ilha Teresa.

A maior parte dos seus romances centra-se 
na ficção histórica baseada essencialmente na 
diáspora do povo judeu. Contudo dedica-se 
também, com o mesmo sucesso, a outro género 
de ficção, o caso de Ilha Teresa, a contos como a 
antologia Confundir a Cidade com o Mar e até a 
conto infantil como Dança Quando Chegares ao 
Fim. 

Escreveu ainda o argumento para o filme O 
Espelho Lento, uma curta-metragem realizada por 
Solveig Nordlund que estreou no Fantasporto e 
foi ganhadora do prémio Melhor Drama no New 
York City Downtown Short Film Festival em 2010.
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JÁ QUE O LIVRO EM ANÁLISE NESTA EDIÇÃO DA REVISTA É O ILHA TERESA DE 
RICHARD ZIMLER, PARECEU-ME OPORTUNO FAZER ACOMPANHAR ESSA ANÁLISE 

DE UMA PEQUENA ENTREVISTA AO AUTOR. 

ABORDEI-O NESSE SENTIDO E, APESAR DE SE ENCONTRAR AUSENTE DO PORTO, 
EM PLENO GOZO DE UMAS FÉRIAS BEM MERECIDAS, ACEDEU A RESPONDER ÀS 

PERGUNTAS QUE LHE COLOQUEI TELEFONICAMENTE. TALENTOSO E GENEROSO!!! 
DOIS ADJECTIVOS QUE NEM SEMPRE ANDAM DE MÃOS DADAS…

MUITO OBRIGADA RICHARD PELA ENORME DISPONIBILIDADE.

PASSO A REPRODUZIR, NO SEU ESSENCIAL, A AGRADÁVEL CONVERSA QUE 
TIVEMOS AO TELEFONE...

Celeste Pereira — Disse há uns anos 
(16-11-2009), numa entrevista ao DN Artes: 
“Sou um escritor cem por cento português”.

Como explica esta afirmação, dado que além de 
ter vivido mais tempo no seu país de origem, os 
Estados Unidos, os seus manuscritos originais são 
em língua inglesa?

Richard Zimler — É, e continuo a achar isso 
mesmo. Sou cidadão português desde 2002. 
Desde aí, tudo o que faço do ponto de vista do 
meu contributo para o mundo é como português. 
Sou 100% português, como sou 100% amante 
de basquetebol, como sou 100% apreciador 
de flores, como sou 100% americano, uma vez 
que tenho dupla nacionalidade. Não sou um 
pouquinho de cada coisa. Tudo o que sou, sou-o 
por inteiro.

Discordo do princípio que um escritor 
para ser considerado português tenha que 
escrever apenas em português. Acredito na 
multiculturalidade. Pode-se escrever em francês, 
espanhol, mirandês e não deixar de se ser um 
excelente escritor português.

Acredito que a minha opinião não seja partilhada 
por muita gente mas é a minha ideia de 
multiculturalismo.

Infelizmente assistimos agora ao facto de alguns 
líderes europeus virem a público dizer que o 
multiculturalismo falhou ou que não deveria 
fazer parte dos objectivos de uma Europa Unida. 
Eu discordo. É só estar atento e ver, mesmo aqui 
em Portugal, o contributo que a presença dos 
imigrantes de Leste está a dar, mudando um 
pouco a cultura portuguesa.

De que forma o facto de ter vindo viver para 
Portugal influenciou (ou foi mesmo determinante 
para) a sua vontade de escrever romance. 

Teve uma influência muito grande. Quando vim 
viver para Portugal, em Agosto de 1990, já vinha 
com a ideia d’ O Último Cabalista de Lisboa. Já 
tinha efectuado muita pesquisa nesse sentido e a 
vontade era grande. 

A vinda para cá foi, para mim, muito difícil. Era 
o exercer de uma profissão que nunca tinha 
exercido, professor na Escola de Jornalismo 
do Porto, era a distância da língua, que não 
dominava bem, eram os costumes que diferiam… 
Enfim, um enorme desafio. Sentia necessidade 
de algo que me centrasse, que me orientasse. 
Assim, a pesquisa exaustiva que tive de fazer para 
o livro, que me levou um ano e, posteriormente, a 
sua escrita, mais dois anos de ocupação intensa, 
foram uma enorme ajuda nesse processo de me 
orientar, de me ambientar.

É claro que também a história e a cultura 
influenciaram quer a vontade, quer a forma de 
escrita.

Tendo vindo viver para Portugal em 1990, terá 
sentido, conforme referiu, um forte choque 
em relação ao que eram os usos e costumes de 
Portugal na época por comparação com os dos 
Estados Unidos.

Em que medida é que esse choque influenciou a 
sua escrita?
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Sim, o choque foi mesmo muito grande. Quando 
cheguei a Portugal, aqui no Porto, havia 
apenas uma loja na baixa que vendia jornais 
estrangeiros! Tudo me era estranho. Não entendia 
alguns códigos sociais subentendidos e o acesso à 
informação era difícil.

Agora tudo é diferente. Tudo se passa 
praticamente ao mesmo tempo em todas as 
partes do Mundo. Graças à Internet e a todos os 
outros meios de comunicação e informação, esta 
é imediata em qualquer lugar. 

Como já disse, a necessidade de ultrapassar esses 
constrangimentos, levou-me a centrar-me na 
pesquisa e na escrita, tendo esta, julgo eu, saído 
beneficiada. 

Será que as personagens deste livro, embora 
adolescentes, não têm um pouquinho de si? Das 
suas vivências? Dos eventuais choques culturais 
(ou outros obstáculos de interacção social) que 
tenha sentido?

Têm muito de mim. Aliás posso dizer que a vida 
da Teresa é a minha vida ao contrário. 
Da mesma forma que eu me senti desinserido 
quando cheguei a Portugal vindo dos Estados 
Unidos, também Teresa, uma adolescente 
portuguesa que se vê, de repente, nos subúrbios 
de N.Y., não sabe como proceder. Não sabe 
como iniciar uma amizade, como se dirigir a 
um professor e muitas outras coisas, pois há 
uma quantidade de códigos subentendidos que 
ela desconhece e que são substancialmente 
diferentes dos de Portugal. Além disso, há o 
problema da língua, que ela domina mal, razão 
pela qual é marginalizada e até gozada.

E, na verdade, tudo é mais dramático com ela, 
pois não possui ainda as defesas psicológicas de 
um adulto. A sua única defesa é o seu apurado 
sentido de humor. De facto, é a forma que ela 
utiliza como defesa e para responder à hipocrisia.

Porquê a escolha da morte de John Lennon para 
ser um acontecimento tão determinante no 
enredo do livro?

Pois, acho que por razão nenhuma especial. Foi 
uma consequência natural do desenvolvimento 
das personagens. Angel, o amigo de Teresa, era 
um admirador incondicional de John Lennon. 
Assim, pareceu-me natural a vontade de ambos 
de visitarem o Memorial “Strawberry Fields 
Forever” na data em que se comemorava a sua 
morte.

Os Beatles, e John Lennon em particular, porque 
fui viver para N.Y., foram uma presença constante 
na minha vida desde os oito anos de idade. É 
claro que a sua morte me marcou de forma 
permanente. Portanto, nada mais natural do que 
transpor para uma personagem essa mesma 
admiração.

Como é que um escritor conhecido 
essencialmente pelo romance histórico parte para 
um género de escrita completamente distinto 
como é este de Ilha Teresa? Vontade de mudar? 
Necessidade de descolar de um estilo só?

Sempre gostei de novos desafios. Por um lado 
adoro fazer pesquisa. Para mim é maravilhoso 
mergulhar noutras épocas históricas, conhecê-las 
a fundo e voltar a dar-lhes vida. Por outro lado, 
como já disse, adoro desafios.

Surgiu-me não sei de onde a ideia de fazer um 
novo romance com estas três personagens (A 
Teresa, o Pedro e o Angel). Pareceu-me bem 
falar na adaptação a uma nova cultura. Pareceu-
me muito actual e, embora não tenha pensado 
nisso antes de escrever o livro, agora com ele nas 
bancas, parece-me que acabei por escrever sobre 
um assunto muito português. É só pensar no 
número de pessoas que saíram de Portugal para 
tentar a sua sorte noutros países.

Eu não acho que me deva limitar a um género. É impossível 
satisfazer toda a gente. Então nem penso nisso. Penso apenas 
nesta nova aventura, a de escrever um novo livro, no prazer 
que me está a dar e não penso na reacção do público.
Na verdade nem concordo muito com essa divisão em 
géneros. Um bom livro é um bom livro seja qual for o seu 
género; novela, romance, ficção científica, policial, ou outro. 
Qualquer género que não esteja mal escrito, é bom.

Os bons livros não têm género, assim como não têm 
nacionalidade.

Agora para finalizar. Um conselho seu para todos aqueles que 
querem, de uma forma ou de outra, enveredar pelo mundo da 
escrita.

Faço, por vezes, sessões nas escolas, e reparo que há esta 
ideia de que os mais jovens devem ler os clássicos e não 
outros autores. A minha óptica é diferente. Os jovens devem 
ter também essa opção mas acho que, se calhar, cometemos 
um enorme erro quando damos destaque apenas a esses 
livros. Os miúdos têm gostos diferentes, querem ler coisas 
diferentes: romances gráficos, ficção científica, policial, 
literatura séria, sei lá…

A maneira mais fácil de acabar com o apetite para qualquer 
tipo de literatura é forçar o miúdo a ler algo de que não goste.

Mas é difícil mudar porque temos de nos esquecer dos nossos 
preconceitos. É difícil porque durante toda a nossa formação 
tivemos a ideia que aqueles livros e aqueles autores é que 
valia a pena ler.

Estou a falar nisto, na necessidade de estimular o gosto pela 
leitura, para responder à sua pergunta. 

É que ninguém consegue escrever bem se não ler muito. Se 
não ler bem. Quando me perguntam: o que devo fazer para 
escrever? A minha resposta é sempre: ler, ler, ler e ler. O que 
vai querer fazer vai aprendê-lo naquilo que ler, dando-lhe um 
estilo próprio.

Muito obrigada pela agradável conversa. Desejo-lhe a 
continuação de umas boas férias.

CELESTE PEREIRA NASCEU A 19 DE 

JUNHO DE 1954 EM CHAVES, ONDE 

VIVEU ATÉ AOS 10 ANOS. 

FOI ENTÃO QUE VEIO PARA O PORTO, 

ONDE ESTUDOU, TIRANDO O CURSO 

DO MAGISTÉRIO PRIMÁRIO NO 

CONTURBADO ANO DE 1974.

FEZ AINDA UMA BREVE INCURSÃO

PELAS CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO COMO 

COMPLEMENTO NECESSÁRIO PARA O 

SEU EXERCÍCIO DOCENTE E UMA 

LICENCIATURA EM HISTÓRIA PARA 

PURO DELEITE PESSOAL.

ESTEVE, NA MAIOR PARTE DA SUA 

CARREIRA DE DOCENTE, LIGADA À 

GESTÃO ESCOLAR.

Obras publicadas pela EditaMe:
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CADA AUTOR É UM SER INDIVIDUAL. 
CONHECÊ-LO É TÃO IMPORTANTE COMO 
CONHECER AS SUAS OBRAS. EM CADA 
EDIÇÃO SERÁ ENTREVISTADO UM AUTOR, 
PARA UM POUCO DA PARTILHA DO SEU 
SER E DA SUA PRÓPRIA VISÃO SOBRE AS 
SUAS OBRAS.
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Edita-Me — O seu primeiro livro surge em 2003. 
O gosto pela escrita surge quando e o que o levou 
a desejar publicar?

Albino Santos — O meu gosto pela escrita surgiu 
muito cedo, mas sem dúvida que se acentuou 
durante a minha vida académica. Primeiro, 
começou como um devaneio de adolescente, 
mas aos poucos fui sentindo uma imperiosa 
necessidade de escrever. Sentia que a escrita 
me proporcionava toda a serenidade de que 
precisava para enfrentar com entusiasmo cada 
novo dia. Muito do que escrevi desde essa altura 
se perdeu. Mas alguns escritos e rascunhos foram 
ficando esquecidos entre a desorganização que 
era o meu local de estudo e trabalho. Quando 
os encontrei, achei interessante e fiz uma 
revisão a alguns textos e poemas, que cataloguei 
convenientemente. Convidado a participar em 
alguns eventos poéticos, fui sempre questionado 
porque não publicava! Depois, os amigos fizeram 
o resto, incentivando-me a dar a conhecer aquilo 
que eles consideravam dever ser editado. Foi 
assim que em 2003 surgiu o meu primeiro livro 
Passos, Traços e Laços. Um livro de que gosto 
muito e que talvez um dia pense em reeditar.

Já passaram 8 anos desde a sua primeira 
publicação. O que se alterou na sua escrita desde 
então?

Naturalmente que desde a primeira publicação 
houve uma evolução que aos poucos foi 
consolidando um estilo de escrita, com a qual 
existe uma grande cumplicidade, apesar de eu 
não ser um autor autobiográfico. Essa evolução 
revelou-se mais notoriamente ao nível da 
expressão poética e na utilização mais subtil e 
frequente de metáforas.

Como já referido, tem 8 obras publicadas. Na 
sua opinião, o que vai mudando de uma obra 
para a outra? Que aspectos pensa que devem ser 
tomados em consideração?

Acho que a resposta anterior responde um pouco 
a esta questão. Todavia, a cada nova obra deve 
ser tomada em consideração a preferência dos 
leitores por determinados temas. Tudo isso deve 
ser feito cuidadosamente para que o autor não 
perca a sua natural tendência poética nem altere 
o seu perfil de escrita.

Os seus livros (especialmente os dois últimos) 
não são “meros” aglomerados de poemas com um 
mesmo tema. Têm um fio condutor, contam uma 
história como se fossem romances escritos em 
forma de poemas. Como surge este tipo de obra?

Sim. Isso é verdade e é (acho eu) uma das 
características da minha escrita. Isso acontece 
porque entendo que um livro de poesia deve ser 
uma sequência lógica de textos poéticos que se 
complementem e não um conjunto de poemas 
dispersos, que também caracterizam o estilo de 
outros autores.

Manuel António Pina referiu o Albino como “um 
valor seguro no panorama literário”. Como vê 
estas palavras? De que forma elas o influenciam 
ou condicionam?

Ser alvo dessa referência tão elogiosa do Manuel 
António Pina em 2004, é para mim não apenas 
um motivo de orgulho, mas sobretudo uma 
grande responsabilidade, acrescida pelo facto 
de o Manuel António Pina ter sido recentemente 
galardoado com o Prémio Camões. Vou fazer os 
possíveis por não o desiludir.
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Algo que vamos notando nos eventos que 
realizamos com os nossos autores, é que cada vez 
são menos os que lêem poesia. Quais são os seus 
hábitos de leitura e que autores costuma ler?

Na verdade, há muito pouco público que lê 
poesia, apesar de existirem actualmente muitos 
e excelentes poetas. Há um século lia-se muito 
mais poesia do que hoje! Na minha opinião a 
evolução da sociedade e o rumo que ela vem 
tomando, tende a valorizar mais o aspecto 
comercial do que o mérito da escrita. Mas este é 
um tema controverso que nos levaria a uma longa 
conversa!

E quanto à sua escrita, tem algum ritual? Algum 
local específico, alguma caneta ou computador, 
hora do dia ou da noite?

Escrevo um pouco à medida que as imagens vão 
desfilando diante de mim. No meu imaginário 
vou construindo os cenários sobre os quais 
escrevo, como um coreógrafo da mente que 
brinca com as palavras, dando-lhes vida e sentido 
e ao mesmo tempo libertando-as na mais pura 
expressão criativa. Escrevo preferencialmente 
no computador, tendo apenas a meu lado uma 
folha A4 onde anoto alguns pormenores. Gosto 
de escrever ao amanhecer. Levanto-me cedo e 
sinto que é no alvorecer que tudo flui com mais 
limpidez.

Na sua obra A Evocação do Teu Nome refere: “o 
fim de um caminho sempre me entrega o limiar 
de outro caminho”. Qual é o próximo trilho a 
percorrer?

Sempre tive o desejo de escrever um romance. 
Comecei há algum tempo a escrevê-lo. Está em 
fase de conclusão. Contudo, ainda sinto que 
preciso vencer alguma inércia que naturalmente 
existe em tudo quanto é novo. Mas estou a gostar 
muito desta incursão num mundo completamente 
diverso.

O que é para si um poeta e o que o distingue de 
um escritor de narrativa?

Baudelaire dizia que todos somos poetas. 
Naturalmente que há diferença entre a poesia 
e a narrativa. Eu diria que enquanto a narrativa 
disseca todos os detalhes, o poeta desce ao 
obscuro domínio dos enigmas propensos à 
dialéctica das metáforas.

Tem vindo a aumentar ao longo dos anos a 
quantidade de novos títulos/mês em Portugal. 
Como vê a crescente taxa de publicação no nosso 
país?

É sempre agradável verificar que vão surgindo no 
mercado novos títulos, o que significa também o 
aparecimento de novos autores. Contudo, cabe 

exclusivamente aos leitores fazer as suas escolhas. Mas é 
fundamental que essa escolha seja feita livremente, sem 
a pressão quase sempre nefasta de poderosas máquinas 
publicitárias, que dispõem de meios logísticos e financeiros 
para promoverem alguns títulos e alguns autores. 

Existem novos valores na nossa literatura contemporânea, 
alguns deles praticamente desconhecidos do grande 
público. Poder indicar um nome que na sua opinião deve ser 
procurado pelos nossos leitores?

Essa pergunta terá necessariamente que ter uma resposta 
politicamente correta. Por isso, vou dizer apenas que há 
autores contemporâneos de muito mérito, já com obras 
publicadas mas, lamentavelmente, ainda pouco conhecidos 
do grande público. Basta olhar com atenção para a altíssima 
qualidade de muitos autores que publicam na blogosfera para 
justificar esta minha afirmação.

Uma pergunta que nunca lhe tenham feito e à qual gostaria de 
ter dado uma resposta pública?

Sempre manifestei publicamente as minhas opiniões, muitas 
vezes com alguns custos pessoais. Continuarei a fazê-lo, 
expondo-me à critica, mas nunca deixando de expressar as 
minhas convicções.

Uma última palavra para os nossos autores?

Aos nossos autores… que continuem escrevendo sem 
desfalecimento. Por todas as razões, mas também porque é 
muito gratificante sentir o carinho, a amizade, o estímulo e 
o profissionalismo com que a Edita-Me se tem empenhado 
sempre em estar na vanguarda do panorama editorial.

Obras publicadas pela EditaMe:

ALBINO SANTOS, NATURAL DO PORTO, 

VIVE EM RIO TINTO.

INTERVENIENTE EM DIVERSOS EVENTOS 

LITERÁRIOS E SARAUS, A SUA POESIA, 

SUBLINHADA COM MÉRITO PELA CRÍTICA, 

FOI-SE CONSOLIDANDO “ATRAVÉS DA 

RIQUEZA E PLURALIDADE DA EXPRESSÃO 

POÉTICA, SENDO JÁ UM VALOR SEGURO 

NO PANORAMA LITERÁRIO”, CONFORME 

SUBLINHOU O ESCRITOR E POETA MANUEL 

ANTÓNIO PINA NA APRESENTAÇÃO DE UM 

DOS SEUS LIVROS.

POSSUI UM BLOG DE AUTOR, QUE 

CONVIDA A VISITAR EM 

HTTP://AS-POLIEDRO.BLOGSPOT.COM



DESCOBRE-ME

ESTA SECÇÃO DESTINA-SE A DIVULGAR 
AUTORES AINDA DESCONHECIDOS, POR NÃO 
PUBLICADOS, MAS DOS QUAIS GOSTEMOS DE 
LER O QUE PRODUZEM. EM CADA EDIÇÃO, UM 
AUTOR PUBLICADO POR NÓS, ESCOLHE E 
APRESENTA UM AUTOR A DESCOBRIR.
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LICENCIADA EM COMUNICAÇÃO EMPRESARIAL PELO ISCEM, 
CLARA HENRIQUES TEM 26 ANOS, FOI EDITORA DA REVISTA 

PAÍS POSITIVO E TRABALHA ACTUALMENTE NO PÚBLICO.

DESCOBRE-ME

Quando a conheci era uma figura franzina, de 
olhar tímido e sorriso largo que procurava 
poemas nos lugares mais esconsos e, quase 
sempre, encontrava-os, ainda que por vezes fosse 
preciso arrancá-los às pedras. 

Lisboetíssima (e pior, muito pior, benfiquista!) 
traz o sol do Sul como uma necessidade mas 
buscou no cinzento granítico da cidade do 
Porto qualquer coisa que parecia faltar-lhe na 
sua cidade natal, ou dentro de si, talvez um 
prenúncio de chuva, um poema mais denso, uma 
raiz ancestral que queria encontrar como quem 
procura o sossego no meio da confusão. 

Foi assim que a fui conhecendo e lhe fui 
conhecendo poemas vadios, poemas de cidade, de 
Lisboa, Porto ou outra qualquer urbe, pejada de 
longas fachadas de luz, entremeados de mar — 

que quem nasce perto dele nunca sobrevive longe 
do seu azuláceo horizonte de espuma e ondas. 

Depois, anos passados, como diria o Pina na sua 
extraordinária “Esplanada”, agora “envelhecemos 
todos, tu, eu e a discussão” e também “agora lês 
Gonçalo M. Tavares & coisas assim”. Licenciada 
em Comunicação Empresarial, o seu trabalho 
do foro jornalístico tem uma característica 
absolutamente reconhecível para quem a 
conhece, são textos que, descrevendo o que quer 
que seja, sempre saem pincelados por poesia e 
uma certa transgressão que faz passar do simples 
visível e tangível ao sensitivo.

Tem um blog onde apenas escreve quando e se 
lhe apetece e que, curiosamente, foi buscar título 
a um poema que em tempos lhe ofereci — 
www.comoamanha.blogspot.com

introdução por Alexandra Malheiro

De que servem os lugares escritos
Descritos nas mãos que não se agarram
Se amanhã não virás e os trajes que vivia 
Se consomem e se apagam.

De que são feitos os silêncios sem ti
Tu que rasgas a ilusão
Tu que me dás o tempo
Sem ser tempo preso ao chão.

De que voltas
Se o mar é sempre azul
E te enrolas na poesia
Mais indelével que a luz
Que te trago do Sul.

De quem, esse teu olhar
Que risco quase em sangue 
Se a dor me quiser
E torno sempre mais longe
O beijo de despedida e o teu gume mais arado
Para em ti permanecer.

Ah é!
Na genialidade
Que tudo flui
Só se cortam as mãos
À razão que pensa
E depois? Oh… depois
É tudo perdão
Para que o génio vença!

Já te rasgou a pele
Sem praça pública e no porquê
Já se fez mel
Luz, 
Que ninguém vê.

E depois tropeçou
Queimou o desgosto
Há tragos vadios que rasgam o amor
Como os anos, as páginas
Os desejos esquecidos no rosto.

Hoje falaram-me de ti,
Dos teus olhos claros
A esconder os medos
Das tuas mãos
A desenhar manhãs.
Falaram-me,
da poesia
dos teus dedos
e do sentido
dos lugares
quando estás.

Hoje falaram-me de ti
Sem saberem
quem és
e o que trazes
sempre que te deitas
em mim.

Hoje falei-te
E saltaram-me poemas
dentro da voz.
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COMO NÃO PODIA DEIXAR DE SER, TERIA 
DE EXISTIR UMA ÁREA INFANTIL NA 
NOSSA REVISTA. PEDRO BRANCO (PROFESSOR 
DO ENSINO BÁSICO) TOMA AS RÉDEAS 
DESTA SECÇÃO, COM UMA PROPOSTA TRIPARTIDA, 
ENVOLVENDO CRIANÇAS (ALUNOS), PAIS 
E PROFESSORES. ESTA ÁREA SERÁ AINDA 
COMPLEMENTADA COM CONTOS PRODUZIDOS 
POR OUTROS AUTORES.

Não sei bem se te escrevo
Antes da costa
Ou antes do mar que galga
Este fim.
Não sei que dedos movem a areia
E fazem sereia
O teu reflexo de marfim.

Não sei que grito
É o submisso 
De gaivota ou de carvão.
E em que compasso
Se fez o espaço
De um mundo inteiro e do então.

Não sei que olhos cruzas 
Quando não aqui
E que lábios seduzes
Quando dos teus parti.

Eu não sei porque nos amamos
E nos queremos tão longe
Nem porque o mar nunca trará
O que na vida nos foge.

DESCOBRE-ME
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A Menina das Ondas tem os cabelos compridos. 
O Poeta do Vento toca viola. A Menina das 
Ondas dança no salão. O Poeta do Vento constrói 
poemas. A Menina das Ondas abre muito os olhos. 
O Poeta do Vento gosta de chorar. A Menina das 
Ondas mora num quarto junto da lua. O Poeta do 
Vento é um vagabundo na cidade.

Um dia, quando o sol começava a aquecer as 
flores, a Menina do Vento levantou-se da cama e 
decidiu...

“Hoje vou molhar os pés na relva!” E foi.

O Poeta do Vento, já a sentir o calor do dia que se 
espreguiçava, dormia num dos bancos velhos da 
grande praça.

Assim que pousou os seus passos cristalinos 
pelo manto verde ainda meio húmido da noite, a 
Menina das Ondas viu-o.

“Shiu... Não te vou acordar, meu amigo. A tua noite 
foi triste?”

Como não obteve resposta, porque o Poeta do 
Vento nem pestanejou, espreitou-lhe os olhos. 
Estavam inchados, um pouco vermelhos. Já secos.

“Deve ter sido...”, comentou, ao virar-se para 
seguir relva fora, num rodopio feliz.

De repente, reparou que o Poeta do Vento 
segurava nas mãos um pequenino papel, meio 
amachucado. De mansinho, muito de mansinho, a 
Menina das Ondas quis espreitar o papel... E foi.

Deixou-se cantar um assobio de madrugada para 
não o assustar e retirou-lhe devagar o papel da 
mão. 

Curiosa, leu o que tinha escrito. O Poeta do Vento 
continuava a dormir.

Assim que acabou a sua viagem pelo papel — 
seguramente um poema —, a Menina das Ondas 
sorriu. Sorriu muito!

E depois dançou.

“Todos os poetas amam...”. E ia largando no ar os 
seus pensamentos felizes.

O Poeta do Vento mantinha-se a dormir.

Nesse preciso momento um pequenino pássaro 
vem cair junto à Menina das Ondas, que logo o 
ampara e cuida dele.

“Agora podes ir...”, disse-lhe, depois de lhe tratar 
uma asa ferida. E o pássaro foi.

Voou de nuvem em nuvem, longe e perto, alto e 
baixo, num rodopio que deixou a Menina a fazer 
desenhos com o olhar. Até que poisou junto ao 
Poeta do Vento. E cantou.

E então ele acordou. E avistou a Menina das 
Ondas.

“Conta-me uma história...”, pediu-lhe. “Estou 
cansado.”

A Menina das Ondas rompeu pelas aventuras de 
um homem que acordava sempre à mesma hora e 
fazia sempre a mesma coisa todos os dias. Menos 
num. Em que a chuva de verão veio baralhar o 
habitual ressonar das rotinas.

“Como um pássaro que nos canta ao ouvido?”, 
perguntou-lhe.

“Sim. Como um pássaro, inesperado, que resolve 
dar-nos um beijo nos sonhos trazido pela 
felicidade de viver.”

E foi então que o Poeta do Vento se levantou, 
sorriu e decidiu partir. E foi. 

POR PEDRO BRANCO
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Todos as vezes, na preparação de mais um ano 
letivo, uma das minhas maiores preocupações 
é sempre a mesma: De que forma posso eu ser 
o mais leal possível com os meus alunos na 
utilização do Currículo?

Esta questão é para mim, como se percebe, 
prioritária e essencial. E porquê?

Em primeiro lugar porque os alunos têm o direito 
de saber, desde logo, o que é suposto saber e 
aprender. É, portanto, um imperativo ético.

Em segundo lugar porque, ao trabalharem com o 
Currículo, de forma integrada, os alunos sentem-
se mais envolvidos com o seu ofício, logo, mais 
motivados e responsabilizados.

Em terceiro lugar, e também importante, porque 
ao partilhar com os alunos o Currículo e a sua 
gestão, lhes proporciono vivências e experiências 
muito importantes para toda a sua vida — um 
sentimento de respeito, que seguramente fará 
parte da forma como lidarão no futuro com os 
outros (e para isso, saber ouvir; ter a certeza de 
que em cada criança há uma opinião que, mesmo 
podendo não ser muito válida, tem seguramente, 
uma razão de ser inteligente); necessidades de 
escolher (e para isso refletir e confrontar pontos 
de vista e prioridades); necessidades de gerir o 
tempo (e para isso, aprender, na prática e na ação, 
o valor que ele tem); necessidades de ceder em 
função do outro ou do menos apetecível (e para 
isso ganhar uma maior maturidade e consistência 
psicológica e social). Transformo-os em cúmplices 

e produtores de conhecimento e não, como 
normalmente se assiste ainda, em elementos 
externos ao trabalho e consumidores do que os 
professores têm, bem ou mal, para lhes oferecer.

Em quarto lugar porque a envolvência que os 
alunos têm na utilização do Currículo como 
fazendo parte integrante dos processos de ensino 
lhes proporciona, sem dúvida alguma, situações 
muito mais ricas e mais fortes de aprendizagem.

E como se pode traduzir esta assumida postura?

Pode concretizar-se em situações que me 
parecem muito simples. Por exemplo:

•  Construir listas simplificadas com os 
Programas das várias áreas do Currículo, 
apresentá-las, discuti-las e colocá-las  nas mãos 
dos alunos, de forma a que eles possam sempre 
usá-las e consultá-las.

•  Fazer com eles a programação semanal/
mensal/trimensal, de acordo com as suas 
sugestões, retiradas das leituras que fazem 
dessas listas, pedindo-lhes que justifiquem as 
suas opções. Sabemos, no entanto, que em muitas 
escolas estas programações aparecem já feitas 
por instâncias superiores, retirando por isso a 
possibilidade aos professores e aos alunos de 

participarem neste domínio da gestão curricular. 
Seja, então: reflita-se com eles o teor e as 
características destas imposições, para que todos 
percebam o que há para fazer e de como se pode 
organizar o tempo para isso.

•  Sempre que se estiver a trabalhar um conteúdo 
programático, rever com os alunos o que dizem 
as listas sobre isso, para que tomem bem 
consciência do que irão trabalhar.

•  Utilizar essas listas, no término de uma 
unidade curricular, no sentido de uma auto e 
heteroavaliação, para que esta possa ganhar um 
carácter formativo ao fornecer — a todos — os 
elementos necessários ao desenvolvimento de 
novas estratégias de trabalho. Ganha-se, também, 
nesta partilha, um maior conhecimento uns dos 
outros e cria-se a necessidade ética de todos 
se ajudarem no sentido de cada um conseguir 
atingir os seus objetivos e superar as suas 
dificuldades.

Estas são algumas formas que, penso, nos podem 
ajudar a fazer uma verdadeira gestão curricular 
participada, envolvendo e responsabilizando, 
portanto, os alunos, e promovendo uma cada vez 
mais consistente comunidade de aprendizagem, 
onde todos assumam um papel ativo e 
participativo. 

POR PEDRO BRANCO



AVENTURA-ME   PAIS

Revista Me n 368 Revista Me n 3 69

As férias são, por excelência e direito próprio, 
tempo de preguiça. Nem faz sentido que seja 
de outra forma. Mesmo os mais eletrizantes 
e frenéticos deveriam forçar-se a isso: tentar 
ultrapassar a inquietação de não estar com 
alguma atividade “produtiva”. Eu que o diga, 
que sou do género dos que 5 minutos depois de 
chegarem à praia já estão a bufar porque “não se 
faz nada”... 

Às vezes existem, no entanto, situações que 
dificultam a “coisa”, como é o caso dos filhos mais 
pequenos e ainda dependentes. De qualquer 
maneira, quer os que passam o ano inteiro com 
crianças, como eu, que sou professor, quer os que, 
pelo contrário, querem legitimamente aproveitar 
exatamente os períodos de férias para estar com 
os filhos, quer as próprias crianças... todos têm 
direito à preguiça.

É preciso, pois, na minha opinião, procurar-se o 
equilíbrio para que cada um consiga ter os seus 
tempos — os que merecidamente precisa; os que 
quer e deseja; os que são necessários...

Mas...

Já pensaram que provavelmente os vossos filhos 
passam o ano todo meio asfixiados em atividades 

(bem ou mal) programadas, quiçá algumas 
desinteressantes, com cada vez menos tempo 
para elas?

Terão as férias de ser, também, carregadas de 
atividades (bem ou mal) programadas, mesmo 
que agora com a diferença e até a desculpa de ser 
em família?

Como diz o povo, “nem tanto ao mar, nem tanto à 
terra”! Esta a minha opinião. 

O que me parecia fundamental, para além de se 
refletir nas questões mencionadas dos tempos de 
cada um, é que esta gestão possa ser negociada 
e acordada entre todos, aproveitando-se estes 
momentos, às vezes duros e desgastantes, 
de procura de consensos para (mais uma) 
oportunidade de aprendizagem de todos: das 
crianças, que têm de ir percebendo que a vida não 
é nem pode ser só o que querem e que um “não” 
não significa, necessariamente, falta de amor; dos 
pais, que precisam de conhecer melhor os gostos 
e interesses dos seus filhos, para que os consigam 
acompanhar e compreender melhor...

E seguramente se conseguirá esse tal equilíbrio 
onde haverá tempo para tudo e para todos: 
sobretudo para a preguiça!

POR PEDRO BRANCO

PEDRO BRANCO NASCEU EM 

PARIS EM 1965. 

PROFESSOR DO 1º CICLO, 

DESENVOLVE TAMBÉM A SUA

ACTIVIDADE NO CAMPO DA 

MÚSICA, TEATRO E POESIA.

 

Obras publicadas pela EditaMe:
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A festa de anos estava no fim e quase todos os 
convidados já tinham ido embora.

A minha tia estava a despedir-se da minha mãe 
quando me chamou:

— Maria — disse ela — tenho aqui o teu presente. 
Espero que gostes.

Deu-me um beijo e eu peguei naquele embrulho, 
em forma de livro, e agradeci.

Já deitada na cama, rasguei o papel e foi então 
que percebi que não era um livro, mas sim um 
diário. Era cor-de-rosa com uma grande flor 
branca e amarela no meio e tinha um cadeado 
e uma pequena chave dourados. Havia também 
uma caneta cor-de-rosa e branca. 

Estava um pouco cansada da festa mas queria 
começar a escrever no meu diário, pelo que 
o abri. Escrevi: “Hoje fiz anos e dei uma festa 
espectacular.” Não consegui escrever mais, pois 
o sono era muito, fechei o diário com a chave e 
guardei-o debaixo da minha almofada e adormeci.

Comecei logo a sonhar… Vivia num enorme castelo 
e era uma princesa…

Quando acordei, ouvi a minha mãe a chamar- 
-me para me vestir rápido e descer para tomar o 
pequeno-almoço ou iria chegar atrasada à escola.

A campainha anunciando o final das aulas soou 
e, logo de seguida, os corredores encheram-se de 
inúmeros estudantes que se dirigiam para a porta 
de saída. A minha mãe estava no carro à minha 
espera. Entrei, dei-lhe um beijo e contei-lhe como 
tinha sido o meu dia.

Chegada a casa subi para o meu quarto, larguei a 
mochila no chão e fui logo procurar o diário para 
recomeçar a escrever.

Com a chave abri o cadeado e quando virei a 
primeira página olhei espantada para o que lá 
estava escrito. 

Era o meu sonho, tal e qual como eu o tinha 
sonhado na noite anterior, com pormenores de 
que eu já nem me lembrava.

Peguei na caneta e comecei a escrever o meu 
dia na escola. No final, fechei o diário e voltei a 
escondê-lo, agora debaixo do colchão. 

Fiz à pressa os trabalhos de casa e desci para 
jantar. Na cozinha já estava também o meu 
pai, que tinha acabado de chegar do trabalho. 
Perguntou-me se o meu dia tinha corrido bem e 
eu estive quase a contar-lhe sobre o meu diário, 
mas depois pensei que se calhar tinha sido eu a 
escrever e já não me lembrava.

POR SARA MAIA PRATA
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Depois do jantar, fui lavar os dentes, vestir o pijama e deitei-
-me. Os meus pais vieram dar-me um beijo de boa noite e a 
minha mãe apagou a luz do quarto.

Adormeci e sonhei… Agora era uma cantora muito famosa e 
estava sempre a viajar por todas as cidades do mundo a dar 
concertos…

No dia seguinte a história repetiu-se. Cheguei da escola e fui 
logo a correr buscar o meu diário. Estava onde eu o tinha 
escondido e fechado. A chave esteve sempre comigo o dia 
todo, num fio de prata que eu usava ao pescoço. Abri o diário 
e virei as páginas. Fiquei ainda mais espantada pois agora 
não estava só escrito o meu sonho de princesa. Tudo o que eu 
tinha escrito sobre o meu dia de escola tinha sido substituído 
pelo meu sonho de ser uma cantora famosa. Como era 
possível? Ninguém poderia ter aberto o diário e eu também 
tinha a certeza de que não tinha sido eu a escreveros meus 
sonhos. 

Nas semanas seguintes, nem conseguia prestar atenção nas 
aulas. Só pensava em voltar para casa para abrir o diário e ler 
tudo sobre o que tinha sonhado nessa noite. Princesa, cantora 
famosa, nadadora com medalhas olímpicas e cientista, eu 
sonhei tudo. Era incrível! Como se alguém estivesse a meu 
lado enquanto eu dormia a escrevinhar rapidamente, para 
não deixar escapar nenhum pormenor dos meus sonhos.

A minha imaginação não tinha limites e agora tinha recebido 
o melhor presente de todos: um Diário Mágico!!!

SARA MAIA PRATA NASCEU EM 

1964 NA CIDADE DO PORTO. 

DESDE A ADOLESCÊNCIA QUE FOI 

DESENVOLVENDO O GOSTO PELA 

LEITURA E ALIMENTOU O DESEJO 

DE UM DIA ESCREVER UM ROMANCE.

APÓS O CASAMENTO E COM DOIS 

FILHOS RAPAZES, DECIDIU ESCREVER  

EM 2010 O SEU PRIMEIRO LIVRO DE 

CONTOS  INFANTIS, PUBLICADO

PELA EDITA-ME.
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luminam a escuridão, e o silêncio parte-se em mil pedaços ao toque da minha mão. então, escrevo, e as minhas palavras ganham relevo, e saem do papel, e
 caminham pelo ch

ão...
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MIGUEL MINISTRO NASCEU EM

LISBOA NO ANO DE 1985.

É LICENCIADO EM DESIGN DE

COMUNICAÇÃO PELA ESAD DE 

MATOSINHOS. 

COLABORA COM A EDITA-ME 

COMO ILUSTRADOR E DESIGNER.

AS ILUSTRAÇÕES PRESENTES NESTA SECÇÃO 

REPRESENTAM UMA SELECÇÃO RECOLHIDA

DO LIVRO DOS INTERVALOS DAS HORAS DE 

RUTH MINISTRO, PUBLICADO PELA EDITA-ME. 
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ESTA NOVA ÁREA, DE CARACTER PERMANENTE, 
É DEDICADA AOS PRAZERES E CURIOSIDADES 
DA NOSSA TÃO RICA E DIVERSIFICADA LÍNGUA.
COM A ASSINATURA DA DRª ANA SALGADO.



RE(C)TIFICA-ME   CURIOSIDADES DA LÍNGUA

FOLHEIO DEVAGAR AS PÁGINAS DO TEMPO
ONDE ENCONTRO A PRIMAVERA
EM QUE NO TEU CORPO MUDO UMA FLOR SE ABRIU
À DELICADA URGÊNCIA DO ORVALHO.
LEMBRO QUE COLHI O MEL DO TEU SORRISO,
A LUZ INICIAL DO TEU OLHAR,
A FRAGRÂNCIA DOS TEUS BEIJOS,
A SEIVA DO TEU CORPO E AS PALAVRAS
QUE, COMO PÉTALAS, BROTAVAM DOS TEUS LÁBIOS.
REVEJO-AS DE NOVO EM SILÊNCIO,
QUANDO A SAUDADE SE PÕE NUA NA MINHA SOMBRA
E ME PERGUNTO,
QUANTAS VEZES SERÁ PRECISO REPETI-LAS
ATÉ QUE VOLTEM A DISSOLVER-SE NA NOSSA BOCA…

in ALBINO SANTOS, Nos leves dedos de um vento, p. 4

“Folheio devagar as páginas do tempo…” A propósito deste verso, vamos esclarecer um erro frequente 
em português. Há uma grande confusão no emprego dos verbos desfolhar e folhear.
Segundo o dicionário da Porto Editora (www.infopedia.pt), folhear significa “percorrer folhas de (uma 
publicação)”, como exemplo “Pegou no jornal e folheou-o”. Já desfolhar significa “tirar as folhas ou as 
pétalas a”, como em “Desfolhou a rosa toda”. Assim sendo, e no verso citado, a forma correcta é mesmo 
“folheio”, uma vez que o poeta pretende afirmar que percorreu todas as páginas do tempo.
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Tendo aceitado o convite da Edita-me 
para continuar a escrever artigos sobre 
particularidades da língua portuguesa, na hora 
de seleccionar um novo assunto, confesso que, 
pela minha condição enquanto ser do sexo 
feminino, acabei por não resistir à tentação de 
escrever um pouco sobre um tema que, não sendo 
propriamente novo, nos últimos tempos ganhou 
algum mediatismo. A eleição de Assunção Esteves 
como primeira “presidente” da Assembleia da 
República, Pilar del Río como “presidenta” da 
Fundação José Saramago, e ainda Dilma Rousseff 
como “presidenta” do Brasil, fez reaparecer 
uma controvérsia linguística relacionada 
com a feminização de algumas profissões 
que actualmente já não são exclusivamente 
desempenhadas por pessoas do sexo masculino. 
Aproveito, desde já, para deixar bem claro que 
não pertenço a qualquer movimento feminista, 
nem tão-pouco quero tecer grandes juízos 
de valor sobre este assunto, isto porque esta 
discussão levanta questões de ordem social, 

cultural e sociológica que também devem ser 
analisadas. Mesmo sendo mulher, esforçar-me-ei 
por ser o mais imparcial possível, pretendendo 
apenas clarificar o assunto do ponto de vista 
linguístico.

É sobejamente conhecida a frase: “O mundo é 
das mulheres!”. Na verdade, esta frase advém 
de alterações ocorridas na própria sociedade 
e na História em geral. As mulheres, outrora 
confinadas a um trabalho reprodutivo e 
educativo, passaram a participar lentamente na 
vida político-social e em actividades profissionais 
que, durante muitos anos, foram tradicionalmente 
reservadas aos homens. Com o aumento do 
número de mulheres no mercado de trabalho, 
bem como o acesso a cargos exclusivamente 
masculinos, o sistema gramatical da língua 
portuguesa teve necessariamente de se adaptar a 
esta nova realidade. Por esta razão, determinados 

vocábulos como juiz, ministro, etc., identificados 
pela tradição lexicográfica como nomes 
masculinos, sofreram alterações morfológicas 
e esta mudança de paradigma é atestada em 
várias obras lexicográficas portuguesas actuais. 
Formas femininas como advogada, médica, e mais 
recentemente árbitra, bombeira, engenheira, 
juíza, ministra ou senadora, foram entrando na 
língua e a maior parte delas já é devidamente 
reconhecida e já ninguém estranha o seu uso. 
Acontece que sempre que se introduz um termo 
novo na língua (ainda que apenas se trate de um 
novo termo flexionado, neste caso uma forma 
feminina), verifica-se uma certa hesitação ou até 
mesmo resistência no seu uso, que acaba por 
ir diminuindo à medida que estas palavras vão 
sendo mais usadas e, principalmente, quando vão 
surgindo diariamente nos órgãos de comunicação 
social, seja de forma escrita, seja de forma oral.

COMO SURGEM AS FORMAS FEMININAS?

A formação de novos femininos encontra-           
-se directamente relacionada com palavras 
análogas com a mesma terminação ou o emprego 
que se vai generalizando. Nos casos acima 
referidos, como engenheira, ministra, optou- -se 
por formas flexionáveis na formação destas 
formas (o acrescento da vogal a). Apesar de 
estes termos, de uma forma geral, serem mais 
fáceis de aceitar pelo comum falante, há formas 
que poderemos estranhar por serem formas 
femininas homónimas (ou seja, palavras com 
grafia idêntica e sentido diferente) de outras 
existentes. É o caso, por exemplo, de música numa 
frase como “A Teresa é música”. Pelo contexto 
facilmente percebemos que música é a profissão 
de Teresa, embora seja nosso hábito dar outro 
significado a esta palavra, o da arte em si ou da 

própria composição musical. O mesmo acontece 
em vocábulos como informática, política, etc. 
Há também outros casos que não deixam ser 
curiosos como o do uso de juíza enquanto mulher 
que exerce as funções de juiz. Neste momento, 
tanto se considera correcto dizer “a juiz” como 
“a juíza”, mas há quem rejeite a forma feminina, 
ainda que seja esta a que vem atestada em 
dicionários e gramáticas. Fenómeno inverso 
acontece com poetisa, em que muitas mulheres 
consagradas como poetisas preferem ser poetas, 
apesar de o vocábulo poeta não se encontrar 
registado como nome uniforme quanto ao 
género em nenhuma obra. O feminino de poeta 
é poetisa e não há nada que aponte para um 
sentido depreciativo. O mesmo acontece com 
maestro cujo feminino é maestrina e há mulheres 
que se afirmam como maestro. São questões 
curiosas e até deliciosas! Já reparou, caro leitor, 
que há nomes de profissões que existem em 
ambos os géneros e que apresentam um sentido 
diferente quando empregados no masculino ou 
no feminino? Um cozinheiro pode ser considerado 
um chef de cuisine, mas a cozinheira não é sempre 
aquela que está à frente do fogão? E o costureiro 
não é um criador de moda e a costureira não 
passa daquela que costura? Deixo-vos uma 
questão: será a língua machista? Será esta uma 
das razões de tanta controvérsia?

Voltando ao processo de formação do feminino, 
outras vezes, a opção recai sobre formas 
invariáveis, isto é, existe uma única forma para 
ambos os géneros. É o que acontece em vocábulos 
como chefe, comandante ou o badalado presidente, 
que aparecem registados nos dicionários como 
nomes de dois géneros (uma única forma para 
ambos os géneros), nos quais a marca que 
distingue o masculino do feminino apenas se 
encontra no artigo que antecede estas palavras, 
dependendo do sexo a que se refere: o chefe e a 

POR ANA SALGADO
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ANA SALGADO NASCEU EM 1978 NA 

CIDADE DO PORTO. 

É LICENCIADA EM LÍNGUAS E 

LITERATURAS MODERNAS, VARIANTE 

DE ESTUDOS PORTUGUESES, RAMO 

CIENTÍFICO, PELA FACULDADE DE 

LETRAS DA UNIVERSIDADE DO PORTO. 

DESDE 2002, TRABALHA NO 

DEPARTAMENTO DE DICIONÁRIOS 

DA PORTO EDITORA, ONDE EXERCE 

AS FUNÇÕES DE COORDENADORA, 

REDATORA E REVISORA. TEM DEDICADO 

A SUA CARREIRA AO ESTUDO DA 

LÍNGUA PORTUGUESA, COLABORANDO 

EM VÁRIOS PROJETOS DE EDIÇÃO E 

DE PROCESSAMENTO DE LINGUAGEM 

NATURAL. NESTE ÂMBITO, COORDENOU 

A EDIÇÃO DO VOCABULÁRIO 

ORTOGRÁFICO DA LÍNGUA PORTUGUESA, 

SOB A ORIENTAÇÃO CIENTÍFICA DO 

PROFESSOR JOÃO MALACA CASTELEIRO, 

BEM COMO AS ÚLTIMAS EDIÇÕES 

DO DICIONÁRIO EDITORA DA LÍNGUA 

PORTUGUESA SEGUNDO A NOVA 

ORTOGRAFIA E AS OBRAS ACORDO 

ORTOGRÁFICO – O QUE MUDA E ACORDO 

ORTOGRÁFICO NO ENSINO BÁSICO. SENDO 

UMA DAS RESPONSÁVEIS PELA PÁGINA 

DO CONVERSOR ORTOGRÁFICO DA 

PORTO EDITORA, É UMA DAS PESSOAS 

MAIS ENVOLVIDAS NA APLICAÇÃO DAS 

NOVAS REGRAS ORTOGRÁFICAS EM 

TODO O GRUPO PORTO EDITORA E UMA 

DAS FORMADORAS SOBRE O TEMA.

chefe; o comandante e a comandante; o presidente 
e a presidente. É certo que muitos destes termos 
apresentam uma variante feminina com a vogal a 
final, mas quase todas estas formas acabaram por 
não vingar na língua por se revestirem de uma 
conotação pejorativa, de que são exemplos caba, 
comandanta, generala, chefa, parenta, preferindo-
-se, por isso, o seu uso enquanto nomes de dois 
géneros.

MAS AFINAL O QUE É CORRECTO: “A 
PRESIDENTE” OU “A PRESIDENTA”?

Segundo a norma culta da língua portuguesa, o 
correcto será dizer “a presidente”. De acordo com 
a gramática, palavras terminadas em -ente são 
invariáveis, isto é, apresentam uma única forma 
comum para o masculino e para o feminino, tal 
como agente (e não agenta), adolescente (e não 
adolescenta), cliente (e não clienta), sobrevivente 
(e não sobreviventa). Estas palavras, na sua 
maioria, têm origem no particípio presente latino 
que não varia em género. A terminação da palavra 
relaciona-se com a duração da acção, e não 
com quem a pratica, cuja identificação é apenas 
realizada pelo artigo.

Acontece que o vocábulo presidenta aparece 
registado em vários dicionários e vocabulários 
e há mesmo especialistas que defendem o seu 
uso. Actualmente, se fizermos uma pesquisa no 
Google em páginas portuguesas, constatamos que 
esta forma está a ser usada esporadicamente. Já 
Rebelo Gonçalves, no seu Vocabulário da Língua 
Portuguesa (Coimbra Editora, 1966), embora 
aponte o vocábulo presidente como sendo um 
nome de dois géneros, apresenta esta variante 
feminina: presidenta. Consultando alguns 

dicionários portugueses disponíveis em linha, a 
palavra aparece registada como pertencendo a 
um registo popular (Infopédia, Porto Editora) e 
informal (Priberam). Estas marcas revelam que 
o uso da palavra é totalmente desaconselhado 
numa linguagem mais formal ou que se pretenda 
cuidada. Este feminino resulta da falsa analogia 
com outros nomes que têm formas distintas para 
o masculino e para o feminino e da regra geral 
de criarmos a forma feminina com o acrescento 
da vogal a. A tendência popular é, de facto, 
feminizar os nomes provenientes do particípio 
presente latino. Mas a questão não fica por aqui. 
A palavra presidenta não é só a forma usada por 
pessoas menos escolarizadas ou simplesmente 
em contextos informais, sendo ainda um termo 
usado como forma de afirmação política, cultural 
ou social, de cariz feminista, de que são exemplos 
Dilma Rousseff, na presidência do Brasil, ou Pilar 
del Río, na presidência da Fundação Saramago. 
Feminizar um vocábulo será uma forma de ir 
contra o sexismo na língua e na sociedade? 

E OS TROLHAS PASSARÃO A TROLHOS?

Então e os homens cuja profissão termina em 
-a será que exercem trabalhos efeminados? 
Haverá profissão mais masculina em Portugal 
que ser trolha? Quererão os homens ser trolhos? 
autarcos? dentistos? electricistos? pianistos? 
presidentos? Como vemos, esta questão nada 
tem a ver com a terminação das palavras. Não 
é pelo facto de uma palavra terminar em o ou a 
que o seu género é definido. Sem dúvida alguma 
que há uma tendência do sistema gramatical 
para a terminação em a no feminino, mas 
esta não deve ser generalizada. Além do mais, 
mesmo que uma palavra até hoje tenha sido 

aplicada tradicionalmente a homens, isso não 
significa que não possa vir a ser usada para o 
sexo feminino. Seria um verdadeiro disparate 
começar a procurar formas femininas para todos 
os vocábulos. Há alguns femininos cuja adopção 
se apresenta completamente desnecessária: será 
que uma dirigente sentir-se-á mais realizada se a 
tratarem como dirigenta?

Também não deixa de ser verdade que, por vezes, 
os próprios especialistas gostam de complicar um 
pouco as questões ou, melhor, arranjam soluções 
algo rebuscadas. Vejamos o caso de embaixador. 
Como este cargo era reservado a homens, ficou 
estabelecido que para evitar confusões, a sua 
esposa seria a embaixatriz e uma mulher que 
exercesse esse cargo seria a embaixadora, 
coexistindo, assim, dois femininos diferentes para 
um mesmo vocábulo. Algo complicado, não? Isto 
quando as imperatrizes podem ser as esposas e as 
titulares do cargo, e esta hein?

Tudo isto é muito discutível. A língua é um 
organismo vivo e está em constante evolução. 
Embora a língua não sofra modificações apenas 
por acção de um falante isolado, no que diz 
respeito às presidentas, fiquemos atentos ao uso 
desta forma, emprego este que poderá vir a fixar 
a mesma, podendo inclusivamente provocar 
mudanças na própria gramática. Vingue ou não 
o termo, e que me perdoem os leitores do sexo 
masculino, mas hoje deixo uma saudação especial 
para as mulheres em tom de brincadeira:

“Cientas do nosso papel, é certo que nem todas 
chegaremos a presidentas, mas não seremos 
ignorantas e queremos é andar todas muito 
contentas!”.



COMPÕE-ME

A MÚSICA É UM ELEMENTO FUNDAMENTAL 
NA VIDA DA EDITA-ME. COMO TAL, PENSÁMOS 
QUE FARIA SENTIDO UMA SECÇÃO DESTINADA 
A ELA. PEDRO LOPES, MÚSICO RESIDENTE DA 
EDITORA, É QUEM ASSINA ESTA RUBRICA.
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PEDRO LOPES NASCEU EM 1975

NO PORTO, ONDE EFECTUOU OS SEUS 

ESTUDOS MUSICAIS.

TENDO-SE TORNADO PIANISTA E 

EXERCIDO ESTA ACTIVIDADE EM 

DIVERSOS LOCAIS DE EXCELÊNCIA, 

NÃO DEIXOU NUNCA DE ACEDER 

AOS PROJECTOS QUE LHE FORAM 

SENDO APRESENTADOS.

TENDO JÁ ABRAÇADO DIVERSAS 

VERTENTES NA MÚSICA, FOI EM 2009 

FUNDADOR DA 575 BAND, ONDE 

DESEMPENHA AS FUNÇÕES DE 

“TECLADOS” E PRODUÇÃO MUSICAL.

Obras publicadas pela EditaMe:

A MÚSICA FAZ PARTE DA VIDA DE UM POVO...
A MÚSICA FAZ PARTE DA VIDA DE UMA PESSOA... 

EXISTEM MÚSICAS QUE MARCAM MOMENTOS DA NOSSA VIDA, 
FAZENDO-NOS VIAJAR SEMPRE QUE A OUVIMOS!

HÁ MÚSICAS QUE MARCAM PESSOAS... HÁ MÚSICAS QUE MARCAM LUGARES...!
A MÚSICA FAZ-NOS RELAXAR, FAZ-NOS VIBRAR, FAZ-NOS DANÇAR, FAZ-NOS VIVER!
DESAFIEI-ME A ENCONTRAR UM ÁLBUM QUE TIVESSE MARCADO PELA DIFERENÇA, 

ENCONTREI ALGUNS, MAS ESTE ACHO QUE MERECE PARTICULAR ATENÇÃO, 
PELA ORIGINALIDADE, OUSADIA, MAS SOBRETUDO PELA SUA FONTE SONORA, 

AINDA HOJE TÃO ACTUAL!

Falo-vos do álbum “MCMXC a.D.” do grupo Alemão “Enigma”.

Composto e produzido pelo Romeno Michael Cretu, gravado 
no A.R.T. Studios em Ibiza-Espanha, teve a participação vocal 
da sua esposa “Sandra”, cantora pop alemã, voz de diversos 
hit’s como “(I’ll Never Be) Maria Magdalena”, “In the Heat of 
the Night”, “Hi! Hi! Hi!”, “Everlasting Love”, “Heaven Can Wait”, 
“Hiroshima”, e muitos mais, lançado em Dezembro de 1990, 
recebeu 60 discos de platina, liderou a tabela de vendas em 
41 países, tornando-se no maior sucesso da editora Virgin 
Records até aquela altura.

A sonoridade do álbum resulta da fusão entre canto 
gregoriano e apontamentos vocais de carisma sexual, sobre 
uma ‘dance beat’ (muito peculiar na altura).

Cretu explica que o álbum fala de crimes por resolver e de 
temas filosóficos como ‘a vida depois da morte’, de onde 
surgiu o nome “Enigma”.

Explica ainda que se sentiu inspirado para fazer este tipo de 
som, depois de ter adormecido no Metro de Londres!

Como músico, lidando com teclados e eletrónica diariamente, 
acho extraordinário como há 21 anos atrás, sem a tecnologia 
do presente, Michael Cretu conseguiu criar uma sonoridade 
ainda hoje tão actual!

ALINHAMENTO DO ÁLBUM M C M X C A.D.
1- The Voice of Enigma . 2- Principles of Lust: Sadness / 
Find Love / Sadness . 3- Callas Went Away . 4- Mea Culpa .
5- The Voice & Snake . 6 - Knocking on Forbidden Doors . 
7- Back to the Rivers of Belief

DISCOGRAFIA DOS ENIGMA
MCMXC a.D.  (1990) . The Cross of Changes  (1993) . Le 
Roi est mort, vive le Roi! (1996) . The Screen Behind the 
Mirror  (2000) . Voyageur (2003) . A posteriori (2006) . 
Seven Lives Many Faces (2008)

POR PEDRO LOPES
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O MUNDO DO FANTÁSTICO, NAS SUAS VÁRIAS 
VERTENTES, É DE UMA RIQUEZA EXTREMA, 
DANDO-NOS OPORTUNIDADE DE SONHAR E DE 
INVENTAR DE UMA FORMA ÍMPAR. ESTA SECÇÃO 
FOI CRIADA A PENSAR NOS MÚLTIPLOS AUTORES 
EXISTENTES E SEM VOZ DESTE TIPO DE OBRAS.
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— Dr.ª Regina Hartmann? — Uma voz ansiosa 
e feminina perseguia-a, inquirindo a mesma 
pergunta a intervalos cada vez menores. Regina 
acelerou o passo, procurando o seu carro no 
estacionamento escuro. O Sol ainda não se tinha 
posto, mas naquela altura do ano, a luz não 
durava muito nos céus de Massachusetts. Onde 
tinha Regina estacionado o carro? 

— Por favor, doutora. Ajude-me — A voz tornou-
-se mais desesperada, desta vez acompanhada 
pelo som de saltos batendo violentamente no 
asfalto. Regina examinou as redondezas com a 
sua visão periférica, não atrevendo a virar-se. 

Uma mão com cinco unhas mal arranjadas 
agarrou no seu braço. Não a podendo ignorar 
mais, Regina voltou-se. Deu por si a olhar para 
uma mulher pequena e franzina, de cabelo 
moreno e olhos cor de âmbar, maquilhados com 
olheiras. Os seus lábios tremiam violentamente. 
As suas roupas eram de marca, modelos 
exclusivos e suficientemente caras para que 
Regina perdesse qualquer piedade que a mulher 
tentasse inspirar. 

— Largue-me imediatamente ou eu chamo a 
polícia — Regina respondeu friamente. A mulher 
não acedeu, continuando a apertá-la com firmeza. 

— Por favor, doutora. Eu imploro-lhe. Eu pago-lhe 
tudo o que for preciso e obedecerei à risca tudo o 
que me mandar fazer. 

Os olhos de Regina faiscaram. 

— Você não tem meios para me contratar. Vá-se 
embora. Pare de me perseguir. 

— Não, doutora, eu… Eu consegui roubar algo. 
Antes de ele acabar comigo — uma lágrima 
surgiu no canto do olho esquerdo da mulher. — E 
eu contratei um detective para a seguir. Custou 
muito, mas descobri que há dois anos que você 
não aceita nenhum paciente novo. Procure na sua 
agenda. Aposto que vai encontrar um lugarzinho 
para mim. Eu não lhe vou tomar muito tempo.  

Um detective? Isto explicava o corpo encontrado 
no outro dia. Muitos dos seus pacientes davam 
grande valor à privacidade e não aceitariam 
estranhos a persegui-los. Se algum idiota os 
queria incomodar, seria sensato que abrisse uma 
ou duas sepulturas antes de prosseguir. 

Esta perua já estava com dois pés dentro de terra 
só por falar com ela. Seria ela burra o suficiente 
para ignorar o perigo? Tudo parecia indicar que 
sim. 

— Pensa que espiar-me ajuda o seu caso? Está 
bem enganada — Regina apertou os lábios. — 
Tem quinze segundos para me largar e sair da 
minha vista. Ou a polícia vai ser a última das suas 
preocupações. 

A mulher finalmente acedeu, largando-a e 
afastando-se dois passos. Para desagrado de 
Regina, não deu meia-volta e fugiu. Ao invés disso, 
abriu a boca para balbuciar mais baboseiras. 

— Eu não consigo dormir há meses, não consigo 
manter nada no estômago e estou sempre a ouvir 
a voz dele. Não sei o que se passa comigo. Há um 
vazio dentro de mim, algo a correr ao invés do 
sangue que ele me tirou — lágrimas escorreram 
violentamente pela face da mulher. — Já tentei 
acabar com a minha vida três vezes. A apatia 
controla-me. Preciso dele para sair deste transe. 
Mas eu amo-o! Eu sinto que é a coisa certa, a 
única coisa que tem significado. 

Regina estava enfurecida. Era por isto que ela 
era incomodada, perseguida? Uma tonta que se 
iludira a si mesma? Que se afogava num monstro? 
A choradeira recomeçou. 

— Você está para além da minha capacidade 
para tratar — Regina concluiu friamente. — 

POR LUDOVICO ALVES

INVENTA-ME   CONTOS
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Desapareça. 

A mulher parou de chorar para falar.

— Não… não pode? Como é possível? Ele dizia 
que você era a melhor, a única pessoa que podia 
ajudar casos como o dele. Que se não fosse a 
sua ajuda ele nunca tinha conseguido aprender 
a amar uma mulher mortal. Ajude-me a mim 
também a lidar com este amor, que me come na 
sua ausência!

Alguém tinha lido demasiados romances. 

Os últimos fusíveis explodiram na cabeça de 
Regina. Um dos seus pacientes falara sobre ela 
com gado? Como ferramenta para seduzir e fingir 
confidência? Regina ia ter muitos cancelamentos 
a fazer quando descobrisse os culpados.   

— Procure outro psicólogo. Alguém que trate 
normais. Alguém que aceite o seu dinheiro e 
alguém que se importe. Porque neste momento 
eu não sou nenhuma das três — Regina ripostou. 

A mulher limpou os olhos. 

— Falar com um psicólogo? Eles vão pensar 
que eu estou louca. Como posso contar o que 
ele me fez, as coisas que me revelou e me fez 
sentir? Vi demasiadas coisas estranhas e mal me 
consigo controlar — os soluços e as lágrimas 
voltaram, mais ruidosos do que anteriormente. 
— Vão meter-me um colete-de-forças assim que 
puderem! 

Regina não se conteve. O canto da sua boca 
formou um sorriso. 

— Você está louca. É exactamente isso o que lhe 
devem fazer. É da maneira que não destrói mais a 
sua vida. 

— Eu não estou louca! — uivou a mulher. — Eu 
estou apaixonada! A minha vida com ele era 
perfeita. Nunca vou ser feliz sozinha! 

— Sim, a vida perfeita apaixonada por um 
monstro — silvou Regina, apertando a língua 
contra os dentes. — Você não é uma vítima. 
Enrolou-se com um predador, destapou o pescoço 
e implorou para ser devorada. Nem a posso 
chamar de presa. Uma vaca domesticada seria a 
melhor analogia. No meu mundo comem pessoas 
como você à ceia e ainda ficam com fome. Faça o 
melhor para si e desapareça. 

A mulher recuou outro par de passos, tremendo 
por todo o corpo. A sua mão direita estendeu-  
-se. Regina leu a linguagem corporal. A mulher ia 
tentar dar-lhe uma estalada. Ela antecipou o gesto 
e preparou-se para receber o ataque.

Que nunca veio. A mulher tinha voltado a fazer o 
que fazia melhor: chorar.

— Como é que eu não sou uma vítima? Ele entrou 
na minha vida e roubou o meu coração. E agora 
deixou-me sem nada… 

— Roubou? Ele tomou o que lhe foi oferecido. 
Você apenas caiu no charme da serpente, sem 
lutar e com um sorriso nos lábios. Desapareça 
da minha vista. Ele deu-lhe o que você quis. Sabe 
o que dizem sobre quem luta contra monstros? 
— Os olhos de Regina ganharam um brilho 
assassino. — Agora imagine o que dizem sobre 
aqueles que abrem as pernas para eles. 

— Não! Eu… amo-o! Por favor, doutora, ajude-me 
— a mulher implorou desesperadamente, os seus 
olhos tão papudos que mal a deixavam ver. 

— Ajudo-a a fazer o quê? Você nem sabe o que 
quer. Criatura sem vontade, você não percebe 
que é a única que se pode ajudar? — respondeu 

Regina, impaciente. — Não há terapias ou drogas 
que corrijam as suas asneiras. Fale com a sua 
família ou os amigos que tem descurado para 
perseguir uma assombração. Entre num bar e 
durma com um humano qualquer, de preferência 
um vivo e que respire. Não volte a aparecer à 
minha frente. 

Regina voltou costas e foi-se embora. Esperava 
que a mulher a seguisse, mas não voltou a ouvir 
o som de saltos. Por duas ou três vezes hesitou 
em parar e ver como estava a estúpida perua, 
mas lembrando-se de pilares de sal e do preço 
da curiosidade, continuou em frente. Chegou 
ao seu carro, um Focus azul com matrícula de 
Michigan, em segunda mão e repleto de riscos e 
amolgadelas. Enfiou a chave na porta e respirou 
fundo. Na dúvida se estava a ser seguida, deu uma 
última olhadela ao parque de estacionamento.

Estava sozinha. Da mulher não havia sinais. 
Ao longe, ao pé da estrada, um casal de fatos e 
malinhas assinadas entrava num carro. 

Regina Hartmann olhou para o seu pulso, nu de 
relógio. Já devia estar atrasada para o último 
cliente do dia. Teria sido ele a revelar os seus 
serviços? Dificilmente. Nestes dias Dave nem 
conseguia sair de casa.  

Afastando pensamentos paranóicos e começando 
a preparar a sessão com Dave, Regina abriu a 
porta e entrou no carro. Só quando se sentou 
ao volante é que sentiu o cheiro. O odor de algo 
antigo. Uma mistura entre pergaminho húmido 
e velas. Algo que podia ser confundido com 
sagrado… ou profano. 

Regina olhou pelo retrovisor. Um hipster de idade 
indefinida bebia um copo de café calmamente, 
encostado à bagageira do Focus. Ao ser 
observado, voltou-se e acenou-lhe com o copo. 
Regina conseguiu ler a sua t-shirt velha, branca e 
com letras pretas que diziam “Badges? We don’t 
need any stinkin’ badges.” A face do homem estava 
encoberta por uma juba despenteada, óculos de 

massa vermelhos e uma barba de três dias, mas 
o sorriso seguro era familiar a Regina. Ia ser uma 
longa noite.

Sem se fazer convidado, o hipster sentou-se no 
lugar do morto, abriu o porta-luvas e deitou para 
lá o copo vazio. Regina não desviou o olhar dos 
seus óculos de massa. 

— Isto tudo é suposto ser irónico? — interrogou a 
psicóloga, nada impressionada — Estou atrasada.

— Eu sei — o sorriso desapareceu da face do 
hipster, substituído por uma seriedade de cortar 
à faca. — Preciso de falar sobre os seus pacientes, 
Hartmann.  

Regina ligou o motor e focou a sua atenção no 
conta-rotações. 

— Algum deles voltou a matar? — perguntou 
Regina, o seu coração batendo acelerado. 

— Talvez. Têm acontecido coisas estranhas e 
as musas não abrem o pio. Importas-te que te 
acompanhe na tua visita ao Dave? — o hipster 
voltou a sorrir. 

— Vamos falar durante o caminho — ripostou 
Regina, voltando a cabeça e metendo marcha 
atrás. — Depois eu decido. 

Regina continuou em silêncio até entrar na auto-
-estrada. O hipster batia com os dedos no vidro, 
impaciente. Isto passava por conversa. 

— Pára com isso — ordenou Regina, irritada. 
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— Não vais passar uma hora a moer-me os 
ouvidos. Vai directo ao assunto e conta-me o que 
aconteceu. 

O homem retirou dum bolso dos jeans um 
aparelho qualquer da Apple, cheio de riscos e 
com uma hedionda capa cor-de-rosa. Mexeu no 
ecrã e nos botões e mostrou à Regina uma foto. A 
qualidade de imagem era fraca e havia pouca luz. 
Mesmo assim, Regina conseguiu distinguir uma 
rua escura, onde canos estavam arrebentados. 
Havia um buraco gigantesco numa das paredes.

— Explosão de gás? — perguntou Regina, ainda 
desinteressada. 

O hipster sorriu sarcasticamente. Mudou a foto. 
A nova imagem retratava um corpo esmagado, 
preso entre dois caixotes do lixo. 

— Gangues criativos? 

O hipster não sorriu desta vez e mostrou a 
terceira e última foto. Uma árvore partida, o seu 
tronco entrando asfalto adentro. 

— Têm estado uns dias muito ventosos — 
observou Regina. O hipster abanou a cabeça, 
desanimado com a cepticismo renitente da 
mulher. — Não há prova nenhuma de que tenha 
sido um sobrenatural a fazer isto. Estás a caçar 
gambozinos. 

— Estava aborrecido — admitiu o hipster, 
encolhendo os ombros. — Estes incidentes 
dão-me uma desculpa para meter o bedelho nas 
andanças da comunidade. Não é o dever de um 
bom polícia de rua conhecer quem protege?

Regina esboçou um sorriso trémulo. 

— Tu não és um polícia. E tens de escavar um 
túnel entre caixas de pizzas sempre que queres ir 
à rua. 

— Eu posso ser o que quiser — ripostou o hipster, 
tirando os seus óculos de massa e mostrando uns 
olhos cansados, pequenos e negros, onde duas 
anãs brancas flutuavam. — Vamos seguir. Durante 
o caminho penso no que sou esta noite. 

Regina calou-se, perdendo a já fraca disposição 
que tinha em falar dos ficheiros dos seus clientes. 
Em silêncio avançou até sair da auto-estrada. 
Acompanhando a cavalgada do Ford, abriam-
-se quintas, casas com quase trezentos anos, 
pequenos bairros suburbanos, ruas comerciais 
e parques prosaicos. Salisbury era um recanto 
esquecido a apenas uma hora de Boston, marcado 
pelo passado e discreto, tudo sem sacrificar as 
conveniências da proximidade humana.

O refúgio perfeito para entidades sobrenaturais. 

Entrando nas estradas que seguiam na direcção 
da costa, marinas e cabanas de praia substituíam 
casas e lojas. O vento fazia árvores ao largo 
da estrada ondular e entre ele e as águas 
turbulentas, Regina compreendia o estado 
desértico das ruas. Sem abrandar seguiram por 
uma estrada secundária que conduzia a uma casa 
num pequeno outeiro. 

Uma casa de dois andares, revestida com 
tijolinhos vermelhos, portas e janelas em madeira 
pintada de verde e um telhado a precisar de 
reparação. Regina sempre achara que a casa de 
Dave lhe recordava Holanda, mas Dave tinha-a 
comprado barato e não queria saber que estilo 
tentara o construtor emular ou qual a sua 
história. Desde que não houvesse ali um antigo 
cemitério índio estava tudo bem com ele.  

Regina estacionou o carro, ela e o hipster saindo. 
A psicóloga reparou em algo e estacou a meio 
do caminho. Acenou para o lado, chamando a 
atenção do homem. 

— As luzes estão apagadas. Dave sabia que eu 
estava a vir. 

O hipster olhou para o seu aparelho da Apple, 
consultando as horas. 

— Estás muito atrasada, Hartmann. Ele 
provavelmente fartou-se de esperar e foi comprar 
cigarros ou algo assim. 

— Impossível. Dave tem vivido isolado, ninguém 
o visita sem ser eu — ripostou Regina, descrente. 
Ela olhou em redor, acabando por se focar na 
garagem por detrás da casa. A porta estava 
aberta, mas o Mustang arruinado de Dave 
continuava lá estacionado. — E ele ainda tem aqui 
o carro. 

O hipster encolheu os ombros. 

— Talvez finalmente tenha melhorado e decidiu 
que uma caminhada até à praia era a melhor 
maneira de purgar maus hábitos. Qual o stress? 

Regina não disse nada. Com Dave as coisas 
tinham que piorar muito antes de começarem a 
melhorar.  

Regina aproximou-se da casa, o hipster no seu 
encalço. Estava tudo estranhamente silencioso. 
Regina levou a mão ao puxador da porta. 
Abriu-a suavemente. Um cheiro molhado e 
férrico inundou-lhe as narinas, tão forte que a 
fez recuar um par de passos. O homem avançou 
prontamente e entrou dentro da casa, acendendo 
o interruptor. 

A escuridão continuava a imperar. 

— Eu tenho uma lanterna na mala do carro — 
anunciou Regina. — Vou buscá-la. 

O homem não respondeu. Regina apercebeu-se de 
que ele já sabia o que estava lá dentro. Sem dizer 
mais uma única palavra, dirigiu-se ao Ford. 

Voltando equipada, Regina acendeu a lanterna e 
apontou-a para o chão. 

Sangue coagulado entranhava-se no soalho 
de madeira. Pingos e respingos marcavam 
as paredes com pinceladas de violência. Um 
bengaleiro partido atravessava a entrada, um 
casaco branco completamente imerso em sangue. 
O cheiro era horrível. Meio atordoada, Regina 
pisou numa das poças ressequidas. Continuou a 
apontar a sua lanterna em desafio. 

O hipster abriu uma das portas. A cozinha 
esperava do outro lado, as bancadas e o chão 
também cobertos de escarlate. Um arrepio 
percorreu a espinha de Regina. Não havia tanto 
sangue dentro de duas pessoas. O fogão estava 
ligado, assobiando e queimando gás. Cutelaria 
estava empilhada na pia, donde emergia um fedor 
indescritível. O frigorífico estava entreaberto, 
uma luz pálida piscando de forma intermitente. 
Sangue pingava lá de dentro, preenchendo o 
silêncio da cozinha com um terrível agouro. 

— Eu quero saber o que está dentro do 
frigorífico? — perguntou o hipster, recusando-se 
a entrar na cozinha. Regina abanou a cabeça de 
maneira discordante. 
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— Nada de bom pode vir disso… — ela 
respondeu num sussurro. — Senso comum e 
muita Hollywood aconselham a nunca abrir um 
frigorífico ensanguentado. Vamos tentar agir com 
mais inteligência que putos num filme série B, 
está bem? 

Com muito mau gosto e desrespeito pelo cenário 
inquietante, o homem soltou uma gargalhada 
seca. Voltou para trás e abriu a porta do lado 
oposto à cozinha, sem esperar pela lanterna de 
Regina. Ele engoliu em seco e fez sinal à mulher 
para se aproximar. Cheiro a tinta e barro húmido 
assaltou as narinas do casal, mas à medida 
que os seus olhos se habituavam à escuridão, 
descobriram algo que tomou toda a sua atenção. 

Um corpo deitado no meio do chão. Feminino, 
ligeiramente destorcido. O contraste entre luz e 
trevas criava um jogo de agressão subentendida. 
Nem um suspiro se ouvia do quarto. Era 
claramente uma mulher, despida e destroçada. 
Regina não se conteve mais e soltou um soluço de 
surpresa. 

Antes de Regina se repreender pela perda de 
compostura, um grito animalesco ecoou pela casa. 
O hipster colocou-se instintivamente atrás dela.

— Veio lá de baixo — informou o homem, após 
alguns instantes de incomodada avaliação. 
Regina abanou a cabeça, desta vez num gesto 
concordante. Recordou-se de algo sobre a 
arquitectura da casa.  

— Sim, o Dave tem uma grande cave. É algo que 
dá jeito para alguém da sua natureza.

Demasiado grande. Podia esconder muita coisa lá 
em baixo. 

A escadaria que conduzia para a cave era de 
madeira gasta, marcada e bem usada, cheia de 
mossas e toques. Estava desprotegida e enquanto 
desciam, a casualidade narrativa obrigou a 
madeira a chiar. 

A luz da cave também não funcionava, obrigando-
-os a recorrer novamente à lanterna. Pó e mofo 
dominavam, reinando entre caixas onde estavam 
enterrados os despojos de uma outra vida vivida 
por Dave. Algo derrubou uma pilha de caixotes, 
enviando farpas e roupa velha em todas as 
direcções. Regina pousou a lanterna e com o pé 
apontou-a na direcção geral do movimento. 

A luz revelou uma criatura essencialmente 
humana, vestindo roupas rasgadas. Os pés eram 
fracos, mais curtos do que os de um humano, e 
desajeitados, obrigando-o a andar de quatro. O 
equilíbrio era de algum modo compensado pelos 
braços longos, que pareciam quebrados devido às 
estranhas articulações e ângulos. As mãos eram 
substituídas por longas garras de rapina, afiadas e 
cinzentas, gastas e marcadas por combate. A face 
poderia ter sido humana, excepto pelos enormes 
olhos negros laureados de círculos dourados, as 
orelhas alongadas cheias de tufos cabeludos e 
a boca deformada num bico curvo e longo que 
vertia sangue. 

A criatura hesitava, não sabendo o que fazer. 
Regina e o hipster afastaram-se em direcções 
opostas, tentando colocar alguma distância e 
obstáculos entre eles e a nova aparição. A criatura 
não se moveu, a sua cabeça girando furiosamente, 
fitando alternadamente um dos membros do 
casal. A maneira fluida como esta rodopiava sobre 
si mesma era desconcertante. 

— Dave está descontrolado — Regina concluiu. 
Prontificou-se a repreender o hipster. — Nada de 
movimentos bruscos ou demonstrações de força. 
Não é altura para começar a agir como xerife da 
Costa Leste.    

A criatura Dave soltou um grito horrendo, 
o tom de lamúria que se entrelaçou no som 
apenas o tornando mais perturbante. Regina 
tentou aproximar-se calmamente, entoando 
palavras apaziguadoras num tom relaxado. Não 
resultaram, pois Dave voltou a saltar, falhando 
Regina por alguns centímetros. Proximidade 
tornava as garras mais terríveis. 

Regina correu para trás, subindo as escadas na 
esperança de ganhar terreno superior. 

— Dave! Não somos uma ameaça! Pára já com 
esta ridícula farsa! — gritou Regina, pondo as 
falinhas mansas de lado. Dave começou a subir 
as escadas, partindo degraus à medida que subia. 
O vampiro era terrivelmente forte. Anos neste 
bizarro ofício tinham ensinado Regina a trocar 
medo por um saudável respeito, mas medo é 
básico e natural. Existe sempre algum.

Até Dave era amedrontado por seres mais 
terríveis.   

— Talvez agora seja altura para ser primitivo e 
rude — disse o hipster, aproveitando que Dave 
estava de costas voltadas para o agarrar debaixo 
dos braços, apertando o seu peito. Entoando 
novo grito, a cabeça de Dave virou cento e oitenta 
graus, o seu bico tentando decapitar o homem. 
Três vezes Dave tentou abocanhar-lhe o pescoço e 
três vezes o hipster conseguiu desviar-se. 

O som de ossos a quebrar encheu a casa. 

O bico de Dave estava em redor do pescoço do 
homem, aplicando toda a sua força sobre ele, mas 
a cabeça deste continuava sobre os seus ombros. 
Dave respirava ruidosamente e sangue negro 
escapava do seu bico. Os seus olhos gigantescos 
continuavam apavorados. Regina aproveitou a sua 
nova compreensão para resolver o conflito. 

— O nome dele é Z, Dave. Ele está comigo e pode 
proteger-te. Ninguém te vai tocar enquanto nós 
aqui estivermos. Podemos falar? 

Dave aliviou pressão sobre o hipster Z e largou-o, 
este aproveitando para massajar o pescoço 
como se apenas tivesse dado um mau jeito. Dave 
voltou à forma humana. Um homem nos seus 
trinta anos, tamanho mediano, de olhos e cabelos 
escuros. Agradável mas perfeitamente banal, 
alguém que passaria despercebido em qualquer 
cenário urbano. Era esse o tipo de vampiro que se 
criava hoje em dia. Outrora as Striges reerguiam 
aristocratas, gente influente e bela, politicamente 
poderosa e conhecida. Consideravam alfas e 
líderes naturais a ferramenta perfeita para 
influenciar o mundo dos mortais. Com a sensatez 
de milénios aprenderam que os comuns são 
servos muito mais discretos, leais e hábeis. 

Embaraçado, Dave levantou-se do chão. Regina 
recuou, deixando que ele e Z subissem. 

— Eu não feri ninguém, Dr.ª Hartmann — 
desculpou-se Dave, completamente aparvalhado. 
Apalpava as paredes, incapaz de recuperar 
o equilíbrio. Regina sabia que metamorfoses 
eram muito mais dolorosas e traumatizantes 
do que filmes e mitos publicitavam. Deixando 
Dave recompor-se, Regina seguiu-o sem fazer 
perguntas. 

Andando em bicos de pés entre as poças de 
sangue, Dave entrou na cozinha e abriu o 
frigorífico. Sacos de sangue rasgados preenchiam 
todas as estantes, pingando o pouco plasma 
que ainda guardavam. O vampiro suspirou 
tristemente, abanando a cabeça em desespero. 

— Um desperdício, doutora. Depois do todo o seu 
trabalho para me deixar uma reserva viável — 
balbuciou Dave, perdido em palavras. 
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— Isso era para consumir em caso de emergência, 
Dave — Regina afastou o assunto. — E isto tem 
todo o aspecto de uma emergência. Os teus 
cheques são bons o suficiente para voltarmos a 
encher o frigorífico. Já me podes explicar o que se 
passou?

O vampiro lambeu tristemente um dos sacos 
antes de o atirar para o chão. De novo integrado 
na forma humana, Dave dirigiu-se à caixa dos 
fusíveis, restaurando electricidade a toda a casa. 
Acendendo as luzes, levou-os de novo à divisão 
que cheirava a barro e tinta.

O quarto era bege, coberto por telas e quadros 
em diferentes estados de elaboração. A maioria 
das composições eram naturezas mortas, mas 
alguns retratos também surgiam, esporádicos e 
incompletos. Tintas estavam organizadas sobre 
uma pequena mesa, ao lado de um banco e roda 
de oleiro. No centro da sala estava uma mulher 
de barro, em escala fiel. Se representava alguém, 
Regina não podia afirmar, devido à sua face 
desfigurada. Um piano de cauda dominava um 
dos cantos, escoltando uma janela. Esta estava 
quebrada, vidro espalhado e o frio do Outono 
invadindo a casa.

Dave aproximou-se da janela, dobrando-se entre 
os estilhaços e apanhando algo. Tremendo, 
aproximou-se de Regina e depositou-o nas suas 
mãos. Regina estudou o objecto. 

Uma pena castanha e cinzenta. 

O hipster Z aproximou-se de Regina e tirou-lhe a 
pena das mãos sem pedir permissão. Estudou-a 
por um bocado, olhando ora para ela ora para a 
janela partida.

— Entrou aqui uma coruja?

Dave murmurou uma resposta positiva, 
tremendo. Era óbvio que Z ainda o intimidava.

Regina soltou um suspiro derrotado. 

— Sente-se, Dave — este obedeceu, sentando-se à 
frente do piano. Regina olhou para ele, estudando 
bem a sua face. — Hoje não tenho tempo e você 
precisa de se recompor, mas até ao final da 
semana quero falar consigo sobre esta crescente 
paranóia. Foi apenas um pássaro. Há décadas que 
as Stirges não saem dos Alpes. Estou certa, Z?

O hipster não respondeu, continuando a estudar 
a pena, ignorando a pergunta. O olhar impaciente 
de Regina acabou por quebrar o seu transe sem 
o persuadir a confirmar. — Eu compreendo bem 
o que aqui o Dave sentiu. Eu também não morro 
de amores por pássaros. Principalmente aves de 
rapina. 

Dave sorriu timidamente, julgando sondar uma 
piada. 

— Está difícil, Dr.ª Hartmann. Sangue ajuda a 
manter-me em pé e activo mas é o mais fácil de 
abdicar. Tudo no meu corpo e mente grita como 
um predador, obcecado com a caça. — Dave 
voltou-se para o piano e tocou um pouco da 
Sonata de Piano em B menor de Liszt, enquanto 
falava. — Olhe em volta, doutora. Tentei fazer 
como disse. Pintar, escrever, esculpir, moldar, 
construir algo. Tentar evocar criatividade e 
manter as mãos e a cabeça ocupadas. Não resulta, 
mais cedo ou mais tarde a minha obsessão e a 
ânsia de perseguir as minhas presas toma contra 
de mim. 

— Muita pena — Z analisou. — Tens aqui muito 
bom trabalho. Devias continuar. 

— Devia? Talvez. Até tentei compor um pouco… — Dave 
parou de tocar. — Mas o objectivo terapêutico não é atingido. 
E eu preciso disso. Dr.ª Hartmann, eu sei que não gosta da 
ideia, mas eu estou mesmo a precisar de anestesiar estes 
instintos. Preciso de… ajuda artificial.

Regina ergueu uma mão, incomodada pela sugestão. 

— Nada de assistência química, Dave. Duvido que algo 
desenhado para humanos surta efeito num vampiro. Não que 
você não tenha um metabolismo, para andar e falar algum 
metabolismo há-de ter. Mas é tão diferente do humano que os 
efeitos seriam imprevisíveis — Regina forçou um sorriso. — 
Não desespere, eu pensei nisso. Encontrei um apoio artificial, 
como você lhe pode chamar.  

Dave entusiasmou-se de imediato. Regina voltou-se para Z.

— A não ser que Z tenha algumas perguntas a fazer. Ele está 
muito interessado nos meus clientes. Que lhe parece, Z? Dave 
encaixa no perfil do seu misterioso arruaceiro?

O hipster não se dignou a responder. Os seus olhos voltaram-
-se para a pena, de novo caída no chão. Regina dirigiu-se ao 
carro, Dave no seu encalço. Abriu a mala e tirou de lá duas 
caixas e entregou-as ao vampiro. Uma das caixas continha um 
computador portátil a outra… 

— World of Warcraft? — leu Dave, confuso. — O que significa 
isto?

— Algo para o manter obcecado e um fraco substituto para 
socialização. Uma prótese para as suas compulsões — 
explicou Regina, sorrindo. — Falaremos da sua experiência 
na próxima consulta, Dave. Boas aventuras. 

Regina e Z entraram no carro. 

— Noite agitada — comentou o hipster, coçando o queixo.

Regina soltou uma gargalhada nervosa 

— Noite agitada? Para si talvez. Para mim é apenas Terça- 
-Feira. 

Obras publicadas pela EditaMe:

LUDOVICO ALVES NASCEU EM LISBOA, 

EM 1986. ETERNAMENTE DILACERADO, 

UMA MENTE DE CIENTISTA E UMA ALMA 

DE ARTISTA, RECONHECE OS PERCALÇOS E 

COMPENSA COM ESFORÇO. É UM HOMEM 

DE MILHARES DE IDEIAS E PROJECTOS, DE 

BRILHANTISMO OFUSCADO POR CASTELOS 

NO AR E LIMITES DE TEMPO E DEDICAÇÃO. 

CIÊNCIA É UMA CRUEL AMANTE QUE PEDE 

MUITO DE UM HOMEM. ENQUANTO NÃO 

DORMIA EM CIMA DAS PILHAS DE TESES 

E PROJECTOS INACABADOS, EM LIVROS E 

TEXTOS QUE CONSIDERAVA INADEQUADOS 

PARA EDITAR, PARTICIPOU NA ANTOLOGIA 

DE TALENTOS FANTÁSTICOS 

(EDITA-ME, 2009) E NA EDIÇÃO 

PORTUGUESA DO ALMANAQUE DO DR. 

THACKERY T. LAMBSHEAD DE DOENÇAS 

EXCÊNTRICAS E DESACREDITADAS (SAÍDA 

DE EMERGÊNCIA, 2010).
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POR SÉRGIO GUERREIRO

1º ACTO  
(gregário)

Rápido. Com fome de memória. 

No quarto, o candeeiro de chão projectava uma 
luz escura. Ele acordou com a boca seca e num 
pulo saltou da cama. Ainda quase a dormir 
procurou algo onde pudesse escrever. Em cima da 
mesa-de-cabeceira desfolhou um bloco de notas 
no qual redigiu umas frases soltas. Arrancou as 
folhas do bloco e leu em voz alta. Com a caneta 
na boca e a esbracejar, ele voava entre o quarto 
e o corredor. As frases não faziam sentido. 
Desorientado, tentou recordar-se de mais alguns 
pormenores do seu sonho. Precisava de água. 
Na casa de banho encheu um copo que bebeu 
num trago, depois lavou a cara e verteu líquidos, 
evitando acertar no rebordo da sanita. Lavou as 
mãos e amassou a toalha à pressa para se dirigir 
ao quarto. 

Do guarda-fatos extraiu uma mala preta de estilo 
executivo. De dentro de um saco plástico retirou 
50 metros de cordel enrolado num novelo. Das 
gavetas situadas na parte debaixo do guarda-
fatos removeu um suporte metálico composto 
por uma lupa com uma pinça de cada lado com 
hastes móveis e retrácteis. Depois, do interior 
de uma caixinha de cartão forrada com papel 
vegetal, desembrulhou uma lanterna de punho 
amarelo. Depositou os objectos ordeiramente 
em cima da cama. Do pouco que se conseguia 
lembrar, não faltava nada. Nem mais nem menos. 
A indumentária do sonho estava completa.

Ligou e desligou a lanterna. Olhou os seus dedos 
à lupa, aumentados dez vezes à escala real. 
Esticou a ponta do cordel para comprovar a sua 
eventual resistência à força. Material certificado. 
Tudo em ordem. Colocou os objectos dentro da 
mala que fechou num suspiro imediato. Por cima 
do pijama vestiu um roupão vermelho-escuro, 
guardou as folhas com os rabiscos do sonho na 
mala, calçou uns chinelos com um símbolo de 
um clube de futebol e sem olhar para trás, saiu 
de casa. Quando a porta se fechou, apenas ficou 
ligado o candeeiro que reflectia uma luz escura 
em estranhos propósitos de vazio. 

Noite abaixo rua acima. Caminhou em silêncio 
durante alguns minutos. Posteriormente entrou 
na estação do Metropolitano do Saldanha. Perto 
de vinte pessoas compunham uma mancha 
cinzenta de transeuntes que deambulavam sem 
destino, como se fossem residentes eternos 
daquela colmeia subterrânea. Passou pelo meio 
da mancha derrubando um casal que se beijava 
cegamente no centro do átrio. Todos os outros 
transeuntes afastaram-se, enquanto o casal 
ficou espantado com a figura que os abalroara. 
Um homem de meia-idade despenteado, mais, 
com pijama e robe vestido, mais, com uma mala 
preta na mão, mais? Mais nada. Na melhor das 
hipóteses, tratava-se de um doido fugido de 
uma casa de repouso; na pior das hipóteses, um 
bombista suicida que resolvera fazer-se explodir 
no Metropolitano. No fundo, a loucura e o 
heroísmo são tudo a mesma coisa. Talvez por isso 
os namorados desatassem a correr, obedecendo 
ao chamamento da paixão e à voz do medo. Só 
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a sobrevivência da espécie conduz a actos tão 
heróicos, pensariam os amantes. Ao ver o casal 
fugir, ele não pediu desculpa, não teve tempo para 
isso e prosseguiu viajem. 

Junto da gare evitou os olhares dos curiosos. 
Um homem patibular caminhava de pernas 
arqueadas, com uma ínfima boina cinzenta a 
ornamentar a sua desproporcional cabeça, de 
onde sobressaíam enormes suíças farfalhudas e 
um nariz adunco. O homem patibular aproximou-
-se da máquina automática de bebidas e espetou-
-lhe duas valentes cabeçadas no vidro, coçou os 
testículos, arrotou e uma garrafa de água caiu. 
Do outro lado da linha, uma menina da tuna 
universitária de totós apanhados com laçarotes 
amarelos, levantava a saia mostrando a sua roupa 
interior ao mesmo tempo que simulava, com 
gritinhos enervantes, uma queda triunfal na linha 
electrificada. 

E ouviu-se um aviso sonoro:

“Atenção ao intervalo entre o cais e o comboio!” 

Num banco, a um canto, um rapazola enrolava 
um charro que acendeu demoradamente, e de 
seguida abriu uma lata de cerveja. O rapaz cortou 
a língua ou o lábio, não interessa, o sangue era 
mais que muito e vertia-lhe da boca numa pasta 
vermelha. Uma senhora sexagenária aproximou-
-se e beijou o rapaz nas beiças ensanguentadas, 
depois de se separem as bocas, a senhora 
ofereceu amavelmente um lenço branco para 
que ele limpasse o sangue que ainda pingava 

abundantemente. O rapaz, incrédulo, olhou para a 
sexagenária e esta começou a pinchar como uma 
gaiata apaixonada. Era vê-la aos pulinhos, como 
se estivesse a jogar à macaca. Sabem como é? 
Saltar no chão, só com um pé, em 4X2x1 e...

E outro aviso sonoro soou:

“Informamos os nossos clientes que é proibido 
fumar em toda a rede do metro”

Ora, depois do que foi visto nesta estação, 
ninguém iria levar a mal que ele estivesse vestido 
de roupão, pijama e chinelos, já para não falar 
da sua mala preta que poderia levantar algumas 
suspeitas. Ele pensou:

“Esta mala bem que podia conter uma bomba que 
fizesse esta gente ir pelos ares. Era da maneira que 
se acabava de uma vez por todas com os loucos e 
extinguiam-se os heróis”. 

Sorriu e sentenciou qualquer observação 
persecutória, rematando:

“O que não falta para aí são malucos ostentando 
o seu novo pijaminha e o seu mais recente penico 
electrónico!”

Sentou-se num banco vazio à espera do seguinte 
comboio enquanto ia remoendo o sonho que o 
obrigou a abandonar o conforto do lar. Volvidos 
poucos instantes, dos túneis subterrâneos chegou 
o transporte larvar-metálico, antecedido por um 
rugido feroz proveniente das entranhas da terra. 

Hesitou um pouco mas entrou no comboio no 
momento exacto. Seguiram-se dois apitos agudos 
e as portas fecharam-se com estrondo. Do lado de 
fora da carruagem os transeuntes protestavam 
por não conseguirem entrar. Reparou na 
expressão de espanto e revolta que essas pessoas 
manifestavam num simples esgar. Nos seus gestos 
de indignação. No fio de espera a que ficaram 
suspensas. Nas suas bocas inconclusas e nas 
palavras que podiam originar. No caleidoscópio 
de imagens e reencontros adiados. Do mal o 
menos, esperariam apenas 10 minutos pelo 
próximo comboio. O que são 10 minutos no meio 
de uma vida toda? Afinal podia ser pior. Como 
tudo, na vida toda, fica sempre alguém de fora. 

Olhou em redor. Com uma mão agarrou-se ao 
varão situado no centro do vestíbulo e prendeu a 
mala entre as pernas. A carruagem estava quase 
deserta, apenas habitada por um cego que ia 
trauteando uma lengalenga, varrendo o percurso 
com a sua vareta de metal. Quando o cego se 
aproximou, ele desviou-se e fechou os olhos 
com força e em comunhão com o escuro. Um 
minuto e doze segundos depois, ouviu-se uma voz 
feminina, a alma da carruagem indicou:

“Próxima estação: Picoas”

Voltou a abrir os olhos. Algo mudara. O cego 
desaparecera e, no fundo da carruagem, quatro 
misteriosas criaturas estavam sentadas num 
banco. Estranhamente rodaram o pescoço na sua 
direcção, como se estivessem a olhar para ele mas 
sem o verem, como se quisessem falar mas sem 

terem boca para tal despesa. Quatro criaturas 
vestidas de castanho, amarradas na sua quietude 
bizarra, contemplavam-no como se não tivessem 
nada melhor para fazer, apenas existir, de vez em 
quando.

Incrédulo, aproximou-se. Assim, à primeira 
vista podia tratar-se de uma alucinação, uma 
percepção errónea da realidade. Ou não tanto. 
Aquelas criaturas existiam, ocupavam espaço. 
Pior que isso, estavam completamente fora do 
contexto, muito por culpa da sua aparência 
de corda. Apresentavam o rosto enrolado em 
cordel e os pulsos e os pés atados em fio de 
nylon, autênticos seres mumificados reclamando 
atenção, contorciam-se atabalhoadamente, 
esforçando-se por imitar uma expressão qualquer. 
Ele afastou-se, pouco depois, as criaturas 
desapareceram e a carruagem ficou deserta. 
Mas não durante muito tempo. Elas voltaram a 
aparecer sentadas noutro banco mais à frente 
e assim sucessivamente, num jogo de cabra-
cega constante. Confuso, retirou da mala preta 
as folhas que leu rapidamente, tentando obter 
respostas no imenso subterrâneo da memória. 
Atabalhoadamente, tirou a lupa e com uma pinça 
entalou o dedo, sentiu uma leve dor e um suave 
arrepio tão comuns à fria realidade. De imediato, 
apontou o olhar na direcção das criaturas e olhou 
pela lente. Para seu espanto, por intermédio da 
lupa, as criaturas eram pessoas perfeitamente 
normais, sem a lente voltavam ao seu estado 
de atavio e cordel, tal e qual como no sonho. 
Entretanto a alma da carruagem comunicou:
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“Próxima estação: Marquês de Pombal” 

Saiu do comboio e deixou-se levar pela 
escada rolante. As câmaras de vigilância do 
metropolitano seguiam-no ou pelo menos ficou 
com essa percepção. Enquanto fazia o trajecto 
de ascensão, seis indivíduos disformes, presos 
entre si com uma corda atada à cabeça, desciam 
apressados pela escadaria. À lupa não passavam 
de pessoas perfeitamente comuns (não, não 
existem) que olhavam para ele intrigadas e com 
exclamação. No patamar cimeiro da estação 
do Marquês de Pombal parou e olhou para 
baixo. Não sentiu vertigens, nem tonturas, 
porém descobriu o que fazer com o novelo que 
transportava. E assim, abriu a mala, desenrolou 
a ponta do fio de cordel e prendeu-o com dois 
nós ao fecho-ecler que servia de divisória no 
interior da maleta, depois, atou a outra ponta 
à engrenagem mecânica das escadas, junto do 
botão de stop que servia para isso mesmo, parar 
a subida ou descida dos patamares metálicos. 
Começou a andar, confiante, de passada larga. 
Da mala saía um rasto que se ia propagando a 
cada passo. Não tinha medo de se perder nos 
corredores da estação do metropolitano, mas 
também não queria libertar-se do seu sonho. 

Cinquenta metros de cordel é muito cordel mas 
nunca é demais. Contudo, o novelo não tinha 
mais para dar, e num esticão a mala saltou-lhe da 
mão. Ficou parado a olhar para a mala preta de 
executivo, a estrebuchar no meio da passadeira 
rolante, como um peixe acabadinho de pescar.

Libertou a corda do fecho-ecler e fechou a mala, 
deixando-se levar de costas pela engrenagem 
que o fazia caminhar sem se mover. Foi então 
que reparou que em cima da passadeira, mas 
em sentido contrário, uma bailarina vestida de 
negro dançava, esculpindo o ar com movimentos 
graciosos. Ela bailava como se o corpo se fosse 
partir em dois, num parto de alma e músculo, 
na elegância típica das nuvens e daqueles que 
conseguem pairar indeléveis sobre o temporal. 
A bailarina nunca saiu do estrado da passadeira 
rolante, contrariando o fim da linha sempre que 
este se aproximava. E recomeçava a dançar numa 
coreografia infinita mas em sentido contrário 
ao movimento rolante da passadeira. Ela existia 
naquele passadiço e tudo o resto limitava-se a 
observar. Ante aquele espectáculo improvável 
numa estação do Metropolitano, também ele se 
deixou ir de costas, até que... O seu calcanhar 
avisou-o do final da linha, a língua móvel de metal 
que o transportara tinha terminado. Avançou 
dez metros e alguns segundos mais à frente, 
encontrou um pequeno café com uma esplanada 
no meio. Sentou-se numa cadeira vermelha perto 
de uma mesa branca com varias chávenas ainda 
sujas de borra e açúcar derretido. A esplanada era 
um deserto, e ele, sedento por respostas, o seu 
mandatário. Ninguém o ouvia e ele gritou:

2º ACTO  
(pouco me importa o desalento dos outros)

Não há noite! A noite não nos pertence! 

Quando nela viajamos apenas atravessamos 
uma membrana escura, às apalpadelas, num 
total desconhecimento pelo contorno das suas 
sombras.

Realmente não vivemos a noite, ela é que vive 
por nós. Soberana. Sem desculpas, faz com que os 
sonhadores pareçam esperançosos sonâmbulos 
na busca por se encontrarem. 

Meus amigos, fomos todos sonhados! Quanto 
a mim... Eu sonhei que… Por que razão não 
me lembro de mais pormenores? Se ao menos 
conseguisse lembrar-me de mais alguma coisa. 
Recordo-me apenas de alguns detalhes do sonho. 
Uma lupa, um novelo de cordel, uma mala preta. 
Um átrio de uma estação do metro com uma 
esplanada no meio. 

Creio que se tratava da estação do Marquês de 
Pombal mas podia ser outra estação qualquer. 
E uma mulher... Essa mulher disse-me para eu 
esperar por ela aqui, pois seria desvendado o 
mistério pelo qual recordamos apenas alguns 
factos do sonho e não o sonho na íntegra. Mais 
concretamente, a mulher do meu sonho dizia 
assim:

“Inspira o ar e espera por acção, irei revelar-te o 
segredo dos sonhos.”

Lembro-me destas partes do sonho, porque 
escrevi todos os pormenores que consegui reter, 
nestes papéis que trago comigo.

Cá estou eu. É estranho este lugar onde o tempo 
não ocupa lugar, apenas se esgota no vazio, 
lambendo a aresta de coisa nenhuma. É pelo meu 
sonho que espero!

Entretanto, por aqui passam pessoas improváveis, 
nocturnas e apressadas, olham para mim com 
desconfiança e é bem provável que pensem:

“O que fará um tipo a estas horas, de pijama, 
robe e pantufas do Futebol Clube os Belenenses, 
sentado na esplanada do café, a olhar para 
nós com uma lupa como se fôssemos objectos 
estranhos?”

Que se lixem! Estas criaturas seguem o alegre 
caminho das suas vidinhas, num lastro incógnito, 
numa chusma cinzenta de apreensão. Dirigem-
se para casa, para o trabalho, para o hotel, para 
o raio que as parta! Desapareçam daqui! Que 
eu… Não acredito no quentinho entre quatro 
paredes, nem no aconchego do lar! Pelo contrário, 
continuo a acreditar que as casas deviam situar- 
-se no topo das árvores, e as camas das casas, por 
cima dos telhados das casas, em cima das árvores, 
no ramo mais alto. Assim, depois da queda do 
sonho, sempre podíamos colher os estilhaços dos 
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sonhos que ficassem retidos nas ramagens. Era 
tão bom apanhar os sonhos das árvores como se 
fossem cartas de amor moribundas. 

Ah! Era tão fácil apagar o interruptor do dia 
quando existe sempre algo que se pode desligar! 

Sim, é contigo que estou a falar. Estas criaturas 
enervantes continuam a passar e não se escusam 
de olhar. Pouco me importa o desalento dos 
outros!

Nunca esperaram alguém mesmo não sabendo 
por quem esperavam?

Nunca seguiram um sonho? Respondam! Meus 
amigos, oiçam o que vos digo, fomos todos 
Sonhados!

Tecnicamente, psicologicamente, 
morfologicamente, “raios-partam-a-mente” 
falando do que sente, apenas é possível recordar 
durante poucos minutos o que sonhámos numa 
fracção de segundos! Como se fosse algo... Algo 
que se transferisse para o mundo das ideias e 
ficasse acessível, durante escassos instantes, às 
mãos do fazer.

E o que fazemos com os sonhos? Bem... Lembro-
-me de um Natal em casa dos meus pais, a minha 
mãe fazia bolinhos, doces sonhos, eu reclamava 
por atenção, e enquanto não obtinha o que queria, 
rebentava de punho fechado com os bolinhos 
recém-amassados e depois... Anos mais tarde, deu 
no que deu... Sonhos só no Natal, fora disso, torna-

-se perigoso andar ao murro aos sonhadores. Eu 
não me lembro do que comi ontem, quanto mais 
do que sonhei hoje!

Já diziam Freud e Jung, enquanto dormimos, o 
R.E.M (rápido movimentos dos olhos) mantém 
o estado de vigília necessário para processar 
uma acendalha de informação. Mesmo a dormir 
o cérebro está a carburar. E muito. Não assegura 
apenas os serviços mínimos. Imaginem um 
programa nocturno de rádio, na sessão de discos 
pedidos que ocorre durante o sonho, o disco 
riscado “sexo” e o disco obliterado “morte” são os 
mais solicitados. Não me espanta que assim seja, 
sempre gostámos da inevitabilidade da criação. E 
mais... 12% da população sonha a preto e branco, 
os restantes sonham a cores! 

Porque não haveremos todos nós de sonhar a 
cores? Discriminação! Vamos lá ver uma coisa... E 
se a interpretação que faço do meu sonho estiver 
certa? A culpada por olvidarmos grande parte do 
que sonhámos seria uma... Raptora dos Sonhos? 
Sim! Ouviram bem! Eu disse Raptora dos Sonhos. 
Mas podia ser outro nome qualquer. 

Os nomes são tão vulgares, repetidos tantas 
vezes, até chateia! Madalena? Não. Maria? Não. 
Açucena? Não. Raptora dos Sonhos? Sim! Porque 
afinal, é o que ela é. Uma raptora dos sonhos. 
Dos meus sonhos, dos teus, daquele e do outro. 
Ladra? Nem pensar. Ela apenas mantém reféns 
os nossos sonhos durante umas horinhas. Depois 
liberta-os e fica um agradável cheirinho do que 
seria o sonho se fosse realidade. Mas só durante 

um bocadinho. Depois esvai-se. Foi um ar que lhe 
deu. É preciso deixar bem claro que a Raptora dos 
Sonhos está acima de qualquer suspeita, é uma 
entidade idónea, quase divina, controladora e 
mentora de um esquecimento colectivo, contudo 
boa pessoa. 

Raptora dos Sonhos… é bem. Se alguém tiver 
outra explicação melhor, que diga.

É por ela que espero esta noite! A minha Raptora 
dos Sonhos. A responsável por nos lembrarmo 
apenas de alguns vidrinhos do espelho quebrado 
do sonho. Que é como quem diz, a mentora do 
magnífico plano que nos faz esquecer;

Cores / Sabores / Odores / Pele / Reticências / 
Intermitências / Vírgulas /Ponto final do sonho.

3º Acto  
(o arrependimento às vezes é escrito a sorrir)

Que horas são? Daqui a pouco a estação de 
metro vai encerrar e com ela todas as portas, 
todas as esplanadas, todas as sombras e todos os 
barulhos nocturnos, tudo se vai apagar no mundo 
subterrâneo da memória. E depois... Estou... Preso 
no labirinto destes túneis onde nada me servirá 
porque eternamente tudo me sobeja. 

Ficarei. Sem medo ou rumor de falhar mas antes… 

Falham-me as ideias e creio que só possuo apenas 
o que já perdi. O meu relógio é tanto meu como os 
meus sapatos, apenas me servem por instantes. 
Ou as mãos, os pés, ou a boca. Tudo o que tenho é 
uma folha em branco, onde uma janela pode ser 
descoberta. Enquanto isso, a Raptora dos Sonhos 
apodera-se da memória preliminar e fica com ela 
para que andemos às cabeçadas às paredes. 

Ah, como eu queria recordar-me daquele 
sonho! Uma queda eterna e eu a berrar como 
um desalmado. Aquela queda que me diziam 
motivada por estar a crescer, nunca acreditei 
nisso. Muito sonhei eu com quedas e não cresci 
por aí além. Eu a berrar, a gritar! Assim: 

O arrependimento às vezes é escrito a sorrir! 

É certo que a desilusão pode ser maior e o 
desengano tamanho, mas não foi assim que 
nos ensinaram a viver? Quando a Raptora dos 
Sonhos chegar, vou arrancar-lhe os sonhos. Um 
a um. Deste, daquele e do outro. Isto porque não 
sou invejoso, nem presunçoso, nem valentão ou 
alarve. Não guardo para mim a derrota colectiva 
ou a vitória solitária. Se tivermos que cair numa 
orgia de sonho... Cairemos todos. Será mais 
interessante rebolar em conjunto do que uma 
cambalhota solitária. Não acham?

Já estou a imaginar: toda a malta a recordar o que 
sonhara e a antecipar a sua concretização. Mais 
ou menos assim:

Eh pá eu ontem sonhei que era aumentado e 
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que a minha chefe me disse que eu era um gajo 
porreiro, competente, bem-parecido e tal, e não é 
que...

Não é que?

Nada disto aconteceu. 

Pus-me a salivar, à frente dela, à espera do 
momento da consagração:
— chefa, chefinha... 
— sim...
— chefa, chefinha... venha cá, chegue-se aqui!
— mas... que modos são esses? o que se passa 
consigo?
— nada... ou melhor dizendo, estou feliz. Sabe, 
eu hoje sonhei consigo... não tem nada para me 
dizer?
— sonhou comigo? mas o que vem a ser isto?
— sonhei que tinha algo de muito, muito 
importante para me comunicar. diga lá...
— digo lá, o quê?
— aquilo...
— aquilo?
— do au...
— o au?
— sim. 
— do aumento...
— do aumento?
— homem, esteja quieto! saia de cima de mim. 
você deve estar doido!

Resultado, instaurou um inquérito disciplinar, 
alegando assédio, quando afinal só manchei de 
baba a manga da camisa e o decote provocador. 

Ela não gostou da ideia da proximidade. É certo, 
quase a engolia com os olhos, estava apenas 
a cinco centímetros do seu nariz, peludo por 
sinal. Foi uma desilusão. E quanto ao inquérito 
disciplinar? Creio que não era caso para tanto!

E tu, conta lá o que sonhaste?

Olha...

Eu sonhei que me envolvia com uma rapariga 
daquelas do tipo da Playboy, num bairro escuro, 
ali para os lados do Sol Oposto.

E então?

E então... Fui lá ver se ela lá estava e... 

E? 

E... 

Nada. 

Nada?

Não estava lá rapariga nenhuma.

Fui antes comido por parvo, por um bando de 
criminosos, que para além de serem criminosos, 
eram tarados, e não me roubaram porque...

Porque? 

Não tinha dinheiro nenhum comigo. 

Tinha apostado toda a massa na chave do 
euromilhões. 

Sonhei com uma sequência de números, desatei a 
apostar compulsivamente, mais tarde reparei que 
aquela sequência de números era afinal o número 
do teu telemóvel. 

Que cena. Foi por isso que me ligaste ontem à 
noite?

Sim, foi. 

Continuando, fiquei com a conta a arder, com a 
conta e não só! 

Os ladrões tarados queriam... Bem... queriam, era 
o que faltava, empurrar o meu cocó para dentro 
e fazer outras coisas que nem me passava pela 
cabeça fazer com a rapariga da Playboy.

Escapaste de boa.

Mais menos. Olha...

Sim?

Tenho uma coisa para te dizer.

Então diz.

Eu sonhei no teu sonho. 

Não pode ser. Eu sonhei o teu sonho.

Não sejas parvo.

Tu?

Não...

Eu…

Adiante. Interrompemos este triste diálogo para 
comunicar que estes são só alguns exemplos 
do que seria o mundo na eterna especulação do 
real se nos lembrássemos do que sonhámos na 
íntegra. Tim tim por tim tim.

4º ACTO  
(inspira o ar e espera por acção)

Mas a realidade é outra. O metropolitano 
está a fechar. As poucas criaturas que passam 
nestes túneis circulam tão apressadas, que já 
não reparam em mim. Enquanto isso, continuo 
à espera da Raptora dos Sonhos. Pouco ou nada 
sabendo a seu respeito. Como será ela? Apenas 
retenho pormenores do que escrevi nesta folha, 
não fossem eles evaporarem-se nos confins da 
memória. Ora senão vejamos, recordando: 

Uma lupa, um novelo de cordel, uma mala preta. 
Um átrio de uma estação do metro com uma 
esplanada no meio. Marquês de Pombal? E uma 
mulher que dizia:
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Numa tarde magnífica, um vento lento batia-me 
na face e um raio de sol iluminava-me, fazendo 
com que a minha felicidade fosse tão grande. A 
nossa nova casa ficava numa daquelas moradias 
modernas, num local bonito, com uma vista 
fantástica e deslumbrante. Nesta cidade, os 
pássaros parecem mais encantadores e mais 
cantadores, as árvores parecem mais verdes e 
mais naturais, o clima parece mais ameno e mais 
agradável. Cada dia que passava ficava mais feliz 
ao descobrir cada diferente pedacinho desta 
maravilhosa e primorosa terra. 

Ora, num dia lindo igual aos outros dias 
anteriores, fui passear para um espaço antigo, 
junto de uma Igreja onde existia uma destruída 
estátua sepulcral de um guerreiro lusitano, e 
deparei-me com uma jovem que chorava. Parei 
para verificar se era caso sério ou não. Achei 
que sim, mas primeiro hesitei, depois pé após 
pé, cheguei-me a ela e perguntei-lhe se poderia 
ajudar. Parece que começou a chorar ainda mais 
e, então, não me contive e comecei também a 
lacrimejar. Fiquei envergonhado perante ela, que 
nem reparou, e limpei os meus olhos de seguida. 

Depois abracei-a e pedi-lhe para me contar 
porque chorava. Como ela não me via a desistir 
de ajudá-la, foi limpando o seu húmido e belo 
rosto, parando, ao mesmo tempo, de chorar e, 
poucos segundos depois, revelou-me que estava 
assustada, porque tinha visto, minutos antes, 
uma serpente enorme e estava com desassossego 
que ela a atacasse. Respondi-lhe que, nesse caso, 
não se preocupasse, pois, com toda a certeza, a 
enorme serpente já teria fugido para não mais 
voltar. Pedi-lhe que ficasse tranquila e convidei-a 
para ir passearcomigo por aqueles lugares tão 
fantásticos e antigos. No momento em que ela 
começava a apresentar o ar da sua graça, dando 
até um breve e terno sorriso, ficou novamente 
amedrontada, que até deu um miúdo grito, 
dizendo, rapidamente, que a serpente enorme 
estava atrás de mim. Sem vacilar, peguei numa 
pedra de médias proporções que estava perto 
de mim e fui-me a ela, matando-a, depois de um 
longo combate, deixando ficar algumas marcas 
da luta naquela média pedra. A jovem ficou 
agradecida e preocupada comigo ao ver-me 
cansado, mas vitorioso, que se fartou de chorar de 
contentamento. Chamou-me de herói.

POR FERNANDO DE SOUSA PEREIRA

“Inspira o ar e espera por acção, irei revelar-te o segredo dos 
sonhos. Se quiseres saber, eu lá estarei.”

Estou ciente que a raptora dos sonhos virá quando lhe 
apetecer, aparecerá quando melhor lhe aprouver, sem data ou 
hora marcada. 

Agora reparo. Ali ao fundo. Vem ali alguém. Um corpo 
feminino caminha na minha direcção e vem de passada 
apressada. Ali vem ela. Sim, só pode ser ela.

Ela diz: 

— Boa Noite. O Metropolitano vai fechar, é melhor sair por 
aquele lado, a porta sul já está encerrada.

Eu digo: 

— Não pode ser. Estou à espera da Raptora dos Sonhos, dos 
seus sonhos, dos nossos, dos vossos sonhos.

E ela diz:

— Estou a ver. Mas nestes trajes não pense que fica aqui a 
dormir. Ou sai a bem ou chamo a Polícia!

Eu digo:

— Polícia?... Isto tinha que acabar com Polícia? A Raptora dos 
Sonhos disse-me “Inspira o ar e espera por acção”. Eu vou 
esperar aqui por ela. Não saio daqui. Juro!

E ela diz:

— Se o senhor o diz… Pois que seja. Essa será a minha 
inspiração.
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Ela era linda como o Sol da Primavera, como a 
rosa que se distingue de todas as outras num belo 
jardim. Mas eu era um herói, isso não posso negar, 
pois a serpente era mesmo enorme e a luta contra 
ela foi descomunal e temporariamente renhida. 
Fizemos uma cova para a enterrar e, depois de 
enterrada, tapei-a com a pedra que a matou e que 
tinha as marcas da luta e do sangue.   

De seguida, voltei a convidar a jovem para 
passear comigo, o que ela aceitou de imediato. 
Penso que foi aqui que tudo começou. O meu 
coração começou a bater mais forte e sentia uns 
suores por mim acima. Estava a ficar apaixonado 
por ela. Chama-se Amélia e tem a minha idade. 
Ao longo do passeio mostrou-me um belíssimo 
miradouro que se situa no cimo de uma colina. 
Há também uma ponte romana que fez parte 
da via militar romana. Amélia sabia muito bem 
o que dizia e o que me mostrava, pois nasceu e 
cresceu aqui, e sempre quis saber mais sobre a 
sua terra natal. Por isso mesmo, convidou-me a 
passear com ela, nos dias seguintes, pela cidade, e 
prometeu-me que seria um bom cicerone. 

Foram os dias mais preciosos da minha vida, 
depois daquela entrada deslumbrante na cidade. 
A presença de Amélia era significativa demais 
para a existência da minha felicidade. Nestes dias, 
depois da luta contra a serpente, fui descobrindo 
cada vez mais e melhor a terra pela qual também 
me apaixonei e na qual irei passar os meus 
restantes dias, que espero que sejam imensos. 

De qualquer maneira, Amélia levou-me a visitar 
as partes mais importantes da cidade. Situado no 

centro da cidade, onde se encontra a Bica-Quente, 
Amélia preveniu-me para não meter o dedo nesta 
fonte, senão ficaria prisioneiro para sempre, 
nesta terra. Respondi-lhe que talvez quisesse ficar 
aqui prisioneiro, pois não fazia qualquer intenção 
de sair de cá. Amélia pegou-me na mão com a 
sua mão e, com as duas mãos, levou-as à fonte. 
Depois olhámo-nos e demos o nosso primeiro 
beijo. Emocionante e de uma sensação incrível e 
arrebatadora, aquele beijo permanece ainda em 
mim como uma tatuagem que jamais se apagará. 

Levou-me a visitar o Jardim e é aqui que toda a 
acção se desenrola. Então não é que no Jardim 
à beira da estrada, existiam, nada mais, nada 
menos, que duas simples, mas belas, flores: uma 
Jovem Flor e uma Flor Antiga. Ela mesmo as 
chamou de Jovem Flor e Flor Antiga, porque sabia 
que elas permaneciam ali sempre, mesmo que 
fossem plantadas algumas flores todos os meses, 
nos inícios dos dias de cada mês, mas ao fim de 
um mês, as flores plantadas desapareciam e, por 
isso mesmo, apenas restavam a Jovem Flor e a 
Flor Antiga. 

Antes mesmo de ela me contar tudo isto, ainda 
pensei em cortar a Jovem Flor para oferecer a 
Amélia e cheguei a dizer-lhe que a Jovem Flor era 
tão bela quanto ela. Amélia pediu-me para não 
fazer tal coisa, senão seria o caos para aquele 
Jardim. A Jovem Flor e a Flor Antiga são a vida da 
cidade e quem lhes fizer mal será castigado com a 
morte. 

Ao princípio queria sorrir perante aquela absurda 
história, mas a cara séria de Amélia não me 

levou a fazer tal coisa. Pedi-lhe mais explicações, 
então. Aquela história estava a fascinar-me. A 
Flor Antiga era tão antiga que todas as pessoas 
antigas a conheciam como a Flor Antiga, pois 
ela já existia quando nasceram as pessoas que 
hoje são as mais idosas da cidade. Mas esta Flor 
Antiga ainda mostra o ar da sua graça. É muito 
bela e engraçada. A Jovem Flor é mais jovem e 
é filha da Flor Antiga. São duas preciosidades 
que os habitantes cuidam com muito amor e 
carinho, e aquele que fizer qualquer mal será, 
imediatamente, punido. Mas o pior não é isso, 
o pior é que não há flor, nem erva daninha ou 
outra qualquer espécie vegetal que sobreviva 
naquele Jardim, pois a Flor Antiga alimenta-se 
delas. A verdade é esta: a Flor Antiga precisa de 
flores para sobreviver, por isso tem vivido todos 
estes anos tão bela e tão jovem quanto a sua 
filha, a Jovem Flor. E, sempre que os habitantes, 
plantam outras flores, como todos os meses o 
fazem, a Flor Antiga regozija-se de alegria perante 
tanta iguaria. Era este o problema. Era isto que 
incomodava Amélia. Nunca iriam ter um belo 
jardim naquele local, se continuavam a alimentar 
a Flor Antiga daquela maneira e ela a fazer das 
suas. Perguntei se o Presidente da Câmara sabia 
desta história, ela disse-me que não sabia. E mais 
pessoas sabiam? Quase todas sabiam. Então 
ninguém faz nada? Ela levantou e encolheu os 
ombros a mostrar que não havia nada a fazer. 

Foi aí que eu protestei e disse-lhe que deveriam 
fazer uma manifestação, todos os habitantes 
desta cidade deveriam fazer uma manifestação 
de protesto, pois aquela situação era absurda e 
necessitava de rápida resolução. Amélia achou 

aquele conselho interessante e disse que iria falar 
com o Senhor Padre, que era muito seu amigo, e 
com a Rádio, que tinha lá conhecidos. 

No dia seguinte fui falar com o senhor Presidente 
da Câmara, contei-lhe ao que vinha e pedi-        
-lhe que mudasse a Flor Antiga de lugar, senão 
nunca teriam um jardim decente e digno de uma 
cidade tão encantadora e florida. O Presidente da 
Câmara mostrou o seu sorriso amarelo e disse-me 
que não mudaria a Flor Antiga para sítio algum, 
ela sempre viveu ali e não sairia de jeito nenhum. 

Começava-se a preparar a manifestação. O Senhor 
Padre foi um grande interveniente nesta causa e 
os seus paroquianos ajudaram imenso a formar 
uma manifestação tão numerosa. A Rádio foi 
anunciando, hora após hora, todos os passos 
significativos que os manifestantes davam e 
deveriam dar. A manifestação estava preparada. 
Até a minha mãe se juntou a nós, depois de lhe ter 
contado tudo o que se tinha passado nestes dias 
e depois de lhe ter apresentado Amélia, de quem 
ela tanto gostou. 

Cartazes a dizer «Tirem a Flor Antiga daqui!» e 
a população a gritar bem alto para o Presidente 
da Câmara ouvir, a Rádio a transmitir em directo 
todas as nossas acções, os manifestantes em 
massa, à porta da Câmara a gritarem, era bonito 
de se ver.

Mas de nada serviu a manifestação. O Presidente 
não se moveu e pediu para a polícia afastar 
aquela população ingrata. 
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Resolvi, novamente, ir falar com o Presidente 
e disse-lhe que a população estava muito 
descontente com a sua atitude e a melhor solução 
seria tirar do Jardim a Flor Antiga e mudá-la de 
lugar. Ele respondeu-me que não podia fazer tal 
coisa, pois a Flor Antiga era tão antiga que nem se 
sabia a sua idade e, com certeza, morreria, se dali 
saísse. Então disse-lhe que tudo deveria ser feito 
com amor, se ela perceber que é por amor que 
ela tem de mudar de lugar, ela vai perceber que 
é para o bem de todos e não vai morrer. Achou 
interessantes os meus argumentos e pediu-me 
mais esclarecimentos. 

O assunto era este: o Presidente da Câmara 
autorizou a mudança de local da Flor Antiga 
para se poder ter um melhor jardim no centro da 
cidade e, para tal, a população teria de festejar 
aquele acontecimento como se de uma grande 
festa se tratasse, para comemorar a notória 
presença da Flor. 

Era imperioso e urgente cultivar o nosso jardim. 
Um jardim com belas flores é a beleza do amor, 
onde se pode ver a expressão máxima do nosso 
ser, é como dizer a última palavra cheia de 
sabedoria e santidade. É como uma paixão que 
pode ser tão assustadora quanto é tão boa. Os 
homens deveriam ser como as flores que se 
voltam para a Primavera que chega, em vez de 
se voltarem para o Verão que cessou. Outro 
Verão virá, mas antes a Primavera fará reavivar 
as suas floridas cores e cheiros. Os homens 
deveriam aprender com as flores a acreditar 
que a Primavera chegará sempre e, por isso, 
a estar sempre preparados, para quando ela 

chegar serem capazes de atingir tudo aquilo que 
querem. No amor, há mais força, há mais calor no 
abraço. No amor, as flores crescem como querem, 
florescem mais doces e exalam agradáveis 
perfumes. No amor, a esperança não falha, a 
satisfação permanece e a beleza é admirada. 
No amor, a Flor Antiga sobrevirá sem fazer mal 
algum, apenas a deixar a alegria dos outros entrar 
na sua alegria e, juntos, transmitirem amor a 
todos aqueles que necessitam. 

Foi isto que transmiti ao Presidente. Foi isto 
que ele transmitiu à população. Foi isto que 
foi transmitido na Rádio, nos jornais locais e 
nas igrejas. Era isto que a população teria de 
transmitir à Flor Antiga, através de uma festa 
grande para comemorar a vida, os feitos e a 
partilha da Flor Antiga naquela cidade e, contudo, 
a sua mudança de local. 

A mudança de local era simples: num sítio de 
interesse público, mas de terreno selvagem, 
isolada de algumas importantes espécies vegetais, 
mas sempre em contacto com outras espécies 
para poder sobreviver nesta simples e curta nossa 
vida, mas evidente e longa vida da Flor Antiga. 

Todos estavam de acordo e o Presidente da 
Câmara estava mais confiante. Amélia estava 
contentíssima e mostrava o seu mais sincero e 
belo sorriso de felicidade. Eu não cabia em mim 
de contente por vê-la tão bem assim. 

A festa acontecia. As comemorações foram feitas 
no maior entusiasmo e emoção e notava-se que 
a Flor Antiga se sentia tão bela e satisfeita de 

alegria por ser tão homenageada, que se deixava levar pela 
situação. A mudança foi feita num cortejo, sempre cheio de 
cânticos alegres e de foguetes, até que foi colocada no seu 
novo ambiente e toda a gente aplaudiu e ficou satisfeita 
quando viram a Flor Antiga ajeitar-se naquela que seria a sua 
nova casa. Até a Jovem Flor se sentia mais alegre, por ver a 
sua mãe tão acarinhada. 

Quando eu e Amélia voltámos ao Jardim, onde agora restava 
a Jovem Flor, sozinha e triste, porque estava sem companhia, 
fui buscar um cravo e disse a Amélia que iria juntar aquele 
cravo, que chamei de Príncipe dos Cravos, com a Jovem Flor, 
que chamei de donzela, e, mais dia, menos dia, aquele Jardim 
iria florescer e ser um Jardim tão belo como não existiria 
outro. Amélia, com uma lágrima no olho, abraçou-me e 
chamou-me «Meu Príncipe!» e eu, eu abracei-a e chamei-lhe 
«Minha donzela!». 

Hoje é conhecido pelo Jardim dos Cravos e permanecerá 
assim conhecido enquanto o amor entre o Príncipe dos 
Cravos e a donzela Jovem Flor também permanecer assim tão 
belo e intenso. Assim como é belo e intenso o amor que sinto 
por Amélia e ela sente por mim. E, só assim, nesta cidade, as 
primaveras serão mais frescas e de temperado calor. Quanto 
à Flor Antiga, não poderia estar tão bem na vida como está 
agora. É visitada diariamente por pessoas de todo o mundo, 
que trazem flores lindas e paradisíacas para lhe oferecerem. 
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Os habitantes daquela rua comentavam já a 
chegada dos novos ocupantes da velha casa, 
que ficava não à beira da estrada, como todas 
as outras, mas um pouco mais retirada, mais 
para dentro, tendo em frente um pequeno, mas 
frondoso, jardim. 

Havia vinte anos que ninguém ali habitava, desde 
que o antigo dono, um petulante homem que não 
primava pela simpatia, estranhamente morrera. 
Ninguém conhecia o interior da habitação, 
excepto uma ou duas pessoas que haviam 
executado alguns trabalhos para o falecido. Quem 
passava em frente da casa conseguia apenas 
depreender, por entre as quase centenárias 
árvores, uma fracassada imitação do Vitoriano, 
que a avareza de um novo-rico tentara recriar. 
Agora, passados todos aqueles anos, alguém 
viera levantar o adormecido pó daquela casa, 

e todos estavam curiosos quanto à aparência 
dos novos inquilinos, quem seriam e de onde 
provinham. O boato do iminente regresso de 
pessoas à esquecida casa, a qual alguns diziam ser 
assombrada pelo espírito do velho dono, soprou 
rapidamente pelas inquietas e curiosas mentes 
daquele povoado.

Uma das vizinhas, uma cozinheira de meia- 
-idade, espalhara já a mensagem de que havia 
avistado duas jovens raparigas a entrar na casa, 
acrescentando também ao simples relato a sua 
particular opinião. Constatou que ambas se 
vestiam de negro, tinham cabelos compridos e 
que não deveriam ser muito simpáticas, pois, 
quando ela chamou pelo seu cão em voz alta 
nenhuma delas olhou ou prestou qualquer 
atenção ao apelo. Talvez fossem de uma grande 
cidade e tivessem a mania das grandezas — 

concluiu a cozinheira. Por certo não seriam boa 
vizinhança e, pelo aspecto que apresentavam, 
deviam ser levianas. Teriam elas alguma relação 
de parentesco com o falecido homem? Teria 
a casa sido vendida a novos e desconhecidos 
donos? Um mar de dúvidas preenchia a 
monotonia daquelas pessoas, fornecendo-lhes 
assim um novo tema de conversa. 

Dias mais tarde, todos haviam já avistado não 
só as duas jovens mas, também, outras três, 
partilhando todas de ornamentações negras. 
Apesar das semelhanças que apresentavam, 
o que poderia tornar um pouco complicado 
distingui-las, aspectos como a constituição física 
de cada uma ou o corte de cabelo tornavam-
nas distintas. As duas que ostentavam longos 
cabelos pretos diferenciavam-se pelo facto de 
uma ser extremamente magra e pálida, enquanto 
a outra era bastante mais forte e não possuía a 
mesma láctea pele. Havia também uma outra 
com longos cabelos, mas de uma fina seda loura, 
e possuidora de um enigmático e claro olhar, que 
tinha tanto de sedutor como de aterrador. A de 
estatura mais pequena do grupo tinha cabelos 
curtos, também escuros, e exalava uma carnal 
sensualidade, usando a sua escuridão sob a forma 
de botas altas, mini-saias e justos vestidos que lhe 
deixavam transparecer a delicada lingerie. Quanto 
à restante, cujos cabelos não eram tão extensos 
e frondosos como os das outras, mas também 
eram compridos, distinguia-se pelas madeixas 
vermelhas que lhe escorriam pelos finos ombros 
e pareciam incendiar toda a escuridão dos seus 
vestidos, que se arrastavam pelo chão, dando a 
ilusão de que ela flutuava.

As mães comentavam como seria desgostoso 
ver um filho com uma daquelas criaturas, ao 
mesmo tempo que os seus maridos, que lançavam 
obscenas observações à passagem das raparigas, 
concordavam também com as críticas que eram 
atribuídas àquelas “almas penadas” — nome que 
todos começaram a preferir usar para referenciar 
as jovens. Mas, o que mais incomodava as pessoas 
não eram os trajes ou peculiares hábitos das 
recém-chegadas, era sim, o facto de elas não 
comunicarem com ninguém das redondezas nem 
frequentarem as mercearias e lojas circundantes. 
Sempre que alguém as via, e raras eram as 
ocasiões em que alguma era vista isoladamente, 
os seus olhares não se distraíam com os outros 
transeuntes, como se uma ébria concentração 
lhes comandasse os movimentos.

Nas noites mais quentes, em que as pessoas 
insistiam, festivamente, em abrir as portas e 
as janelas, falar alto, trocar banais opiniões 
quotidianas de casa para casa, e tudo isto com 
a maior parte das luzes de casa acesas, na 
misteriosa habitação a iluminação era escassa e 
as janelas eram fechadas, de forma a que nada 
fosse perceptível do exterior. Isto apoquentava 
os vizinhos, mais ainda quando alguém era 
ouvido a tocar piano no seu interior — como se 
não bastasse a estranha música que, por vezes, 
ressoava dos gostos das raparigas e era debitada 
por um qualquer sofisticado sistema de som. 
Tudo demasiado sinistro e frutífero à imaginação 
da comunidade, que divagava em suposições sem 
fundamento.

POR EMANUEL R. MARQUES

INVENTA-ME   CONTOS



Revista Me n 3122 Revista Me n 3 123

Poucas vezes elas eram encontradas, sendo 
a mais visível, nos dias em que o Sol era mais 
radioso, a de cabelos louros, colhendo flores 
no jardim, dentro dos limites da propriedade 
e afastando-se sempre que alguém procurava 
com ela comunicar. Havia quem dissesse que 
elas eram escravas do espírito do desaparecido 
velho ou, então, estariam relacionadas com 
cultos satânicos. Alguém destronou esta última 
especulação alegando que a de cabelos curtos 
usava um crucifixo ao pescoço, mas a mensagem 
foi ignorada, pois era preferível rotulá-las com 
algo mais emocionante e censurável. Para os 
mais cépticos elas eram prostitutas que, dentro 
em pouco, começariam também a vender as 
suas  promíscuas seduções pela região. Outros 
havia que apenas as julgavam sob o título de 
drogadas ou devassas filhas de pais ricos que 
vinham passar férias. Alusões a relações lesbianas 
também não deixavam de ocupar lugar numa 
fantasiosa parte do pensamento daquelas gentes. 
Alguns rapazes, nomeadamente aqueles que se 
julgavam mais subversivos, sentiam-se atraídos 
pelo comportamento das raparigas e pelo 
alheamento que elas dedicavam à sociedade. No 
entanto, nenhum dos avanços tentados por algum 
deles foi alguma vez correspondido, motivo pelo 
qual a excitante devoção mudou para uma súbita 
repulsão, alimentada pelo golpe da frustração.

Alguns gatos, todos eles negros, à excepção de 
um único completamente branco, eram vistos a 
rondar a casa. Eram, certamente, os animais de 
estimação das raparigas, visto eles serem por 
elas acariciados e, como mais tarde um vizinho 

contou, serem cinco, no total, o que perfazia 
ser um para cada uma delas. Nunca as suas 
vozes eram ouvidas a chamar pelos animais, 
sendo suficiente um simples gesto ou olhar 
para os convocar; aliás, a própria forma como 
comunicavam entre si era quase inaudível. Surgia 
uma nova questão — qual seria a dona do gato 
branco? Mas os felinos eram bem mais amistosos 
do que as suas tutoras, pois respondiam aos 
chamamentos das outras pessoas, chegando 
mesmo a ronronar sob afectos de mãos 
desconhecidas. Algumas crianças haviam-nos 
já baptizado com nomes próprios, ignorando 
aqueles que, provavelmente, eles já teriam. No 
entanto, nenhuma vez alguém pousou a mão 
sobre o dorso do gato branco e, sempre que os 
outros gatos o avistavam, abandonavam tudo e 
seguiam em direcção à casa, como se intimidados 
pelo superior olhar do branco. A este gato branco 
nunca ninguém lhe ouvira o miar. Quanto aos 
outros gatos, que pertenciam a outros habitantes, 
e mesmo os vadios, não ousavam aproximar-se 
deste grupo e, sempre que os pressentiam nas 
proximidades, fugiam rapidamente.

O padre, a pedido dos fiéis mais tementes, 
foi escolhido para tentar conversar com as 
jovens, a fim de decifrar a verdadeira natureza 
destas. Como pretexto, diria ter conhecido o 
antigo dono, do qual fora até amigo, e querer 
saber o que sucedera à sua família ou se elas 
tinham o contacto de algum seu familiar. O 
sacerdote não estava afectado pelo mesmo 
nervosismo que pairava nas restantes almas, 
apesar de não conseguir ocultar uma evidente 

curiosidade quanto às raparigas que tanto 
alvoroço causavam, mesmo sem contactarem 
com ninguém, nem causarem qualquer tipo de 
transtorno. No momento em que ultrapassou 
o portão e seguiu pelo amarelado caminho de 
terra que conduzia à porta principal, deixou 
para trás um bando de olhares indiscretos, 
que aguardavam e comentavam sigilosamente 
os passos do padre. Elas haviam sido vistas a 
entrar em casa, mas ninguém respondeu aos 
insistentes chamamentos do padre. Apenas o 
gato branco foi notado a caminhar, calmamente, 
sobre o lúgubre telhado da casa, o que libertou a 
frágil adrenalina dos observadores. Após quinze 
minutos sem resultado, o padre decidiu aceder às 
traseiras da casa mas, subitamente, apareceram 
os outros gatos que, assanhados, impediram a 
sua intromissão. Toda esta situação foi tema de 
conversa na eucaristia do domingo seguinte e o 
misticismo que envolvia as misteriosas inquilinas 
continuava a crescer, assim como o medo e o ódio.

Foi então que, certa vez, alguém mais ousado 
tentou confrontar verbalmente as cinco raparigas, 
quando estas regressavam a casa, chegando 
mesmo a tocar no ombro da loura, e que mais 
tarde relatou este toque como pousar a mão 
sobre um enorme bloco de gelo, mas o resultado 
da sua atitude foi o fracasso. Elas empurraram-
-no com violência e continuaram, placidamente, 
o seu caminho, como se nada tivesse acontecido 
e sempre com um olhar desviado, como se 
detentoras de um poder que as tornasse 
superiores aos restantes humanos. 

No final desse dia, sem que nunca se viesse a 
descobrir o principal autor desta acção, os quatro 
gatos negros vieram à rua alimentar-se de comida 
envenenada que alguém propositadamente lhes 
deixara. A fatal dose de veneno que a derradeira 
refeição continha fê-los cambalear, arrastada e 
desorientadamente, para a casa das suas donas. 
O boato da morte dos gatos pretos surgiu, quase 
que inexplicavelmente, pouco tempo depois nas 
conversas populares, apesar de ninguém ter visto 
os seus corpos, de ninguém ter assumido o acto 
ou de não haver qualquer queixa por parte das 
jovens.

No dia seguinte, para espanto geral, e sem que 
qualquer movimento anormal surgisse ou fosse 
notado no interior da famosa casa, os mesmos 
gatos pretos, que se julgavam padecidos, puderam 
ser contemplados por todos os que passavam em 
frente da casa, a circundar, com um enternecedor 
e demente miar, o falecido corpo do gato branco. 
O pavor surgia agora como palavra de ordem 
naquela rua, as mais estranhas e horripilantes 
histórias eram narradas e temidas. Quanto às 
raparigas, que eram já apelidadas de bruxas, não 
davam sinais de vida, mas todos aguardavam 
com nervosismo uma reacção. A meio da tarde, 
um acutilante grito, vindo das profundezas 
mais obscuras daquela casa, ecoou por todos os 
sentidos que habitavam naquela rua. Seguiu-se 
um sepulcral silêncio, que arrepiou os curiosos, 
fazendo-os olhar pela janela, e os mais corajosos 
fez surgir à porta. Do portão principal da casa 
sinistra, em lentos passos de agonia, uma velha 
e desconhecida mulher foi vista sair, toda ela 
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com uma longa vestimenta negra e compridos cabelos 
brancos. Consigo levava, também, um grande saco preto. 
À sua passagem ninguém conseguiu dizer o que quer que 
fosse, tal era a intensidade do ambiente que se fazia sentir. 
Disfarçadamente, alguns observadores benziam-se, como 
única força de protecção sobre aquilo que lhes era assustador 
e inexplicável. A medonha personagem continuou o seu 
caminho ignorando todos aqueles que silenciosamente 
a olhavam. Desapareceu ao fundo da rua, ninguém sabe 
para onde, para nunca mais voltar a ser vista. As jovens 
raparigas, assim como os seus gatos, também deixaram de 
ser vistos. Este assunto foi o tema de todas as conversas nos 
dias que se seguiram e havia mesmo quem temesse passar 
por aquela rua durante a noite. Os que o faziam evitavam 
olhar em direcção à casa, apesar de os seus habitantes 
terem desaparecido. A imagem do espectral surgimento da 
velha ficaria marcada, para sempre, na memória daquelas 
pessoas. Desde aquele dia, um rapaz perfeitamente normal 
e são, destacado até pelo seu bom aspecto e riqueza, que 
vivia na primeira e sumptuosa casa da rua, enlouqueceu 
completamente e começou a passar grande parte do seu 
tempo a deambular pelas ruas, alimentando- -se das mesmas 
comidas que eram deixadas para os gatos e fazendo destes os 
seus únicos amigos. Algum tempo depois, já quase não falava, 
optando por miar.

Dois meses após o acontecimento, quando a casa foi 
novamente considerada como estando desabitada, dois 
homens decidiram entrar no seu interior. O espanto foi 
tremendo. O interior assemelhava-se ao mesmo de uma casa 
não habitada há várias décadas, ou seja, como se ninguém lá 
tivesse vivido apenas dois meses antes.

Nunca este enigma foi por alguém decifrado, nascendo assim 
o mito que ficaria conhecida como “a lenda das cinco bruxas”.
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Obras publicadas pela EditaMe:

Era Outubro, para lá de meio, e o sol queimava 
como nem em Agosto último. O planeta a 
dar provas de que passava, também ele, por 
mudanças? Que na vida de Marta, mais do que 
reais, eram também elas, as mudanças, a razão 
da sua renúncia a tudo o que fora até então, a 
tudo o que fizera até então, para rumar a uma 
nova vida, a uma nova etapa da sua existência. 
Metera-se no seu velho carro, um Opel Comodore 
a necessitar de urgentes atenções, e fizera-se à 
estrada, sem rumo ou plano definido, apenas com 
o objectivo de tudo esquecer, esperançada de que 
esse mesmo tudo a esquecesse a ela também. 
As janelas abertas deixavam entrar um vento 
quente, sufocante, como nem em Agosto último. 
O cabelo toldava-lhe a visão a espaços, mas nem 
mesmo isso refreava nela o ímpeto com que 
parecia querer acelerar a fuga ao passado, tal a 
pressão que o seu pé direito incutia ao pedal do 
velho Comodore. As roupas que trazia no corpo, 

escassas, tal o calor, as suas poupanças de alguns 
meses, igualmente escassas, uma sacola com uns 
pertences típicos de mulher e pouco mais, era 
quanto tinha reunido na pressa de se fazer ao 
asfalto, o mesmo que lhe fazia companhia naquela 
sua partida, aos olhos de muitos, precipitada. 
Não sabia ao que ia, mas ia, determinada e sem 
qualquer vontade de olhar para trás. Embora 
a decisão tivesse sido súbita, a verdade é que 
há muito que as coisas estavam alinhavadas na 
sua cabeça, apenas a aguardar os pespontos 
finais que permitissem rotular o facto como 
consumado. Estrada fora, numa sexta-feira para 
lá de meio de um Outubro invulgarmente quente, 
Marta seguia decidida, olhos focados num futuro 
de todo indefinido, enquanto que na sua cabeça 
inúmeras possibilidades, tantas, demais para uma 
só vida. Optou por seguir para norte, se bem que 
sul servisse os mesmos intentos de quem não tem 
nada definido, nem mesmo o mais ínfimo plano. 

POR MIGUEL SANTOS TEIXEIRA
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Optou por seguir junto à costa, a usufruir das 
paisagens de praia que tantas vezes nos servem 
de cartão-de-visita junto dos que vivem além-                                                                 
-fronteiras. Que para cá das mesmas, muitos 
são os que não lhes atribuem o devido valor, da 
mesma forma que muitas outras coisas só lhes 
merecem o verdadeiro valor no instante em 
que se perdem em definitivo, e então a saudade, 
palavra apenas nossa. A mesma que Marta não 
mais pretendia empregar ao que agora deixava 
para trás, quilómetro após quilómetro, mais e 
mais distante. Experiências, isso sim, episódios 
por que passara, muitos deles comuns a todos 
nós, com a diferença de que ela, Marta, tomara 
a decisão de quebrar os elos que a ligavam ao 
passado no momento em que se fez ao que havia 
de vir, ao que havia de ser, de olhos vendados, às 
apalpadelas, sem sequer saber a hora seguinte, 
quanto mais o dia de amanhã. Uma primeira 
paragem colocou-a num extenso areal, deserto 
de vida aparente, senão a das escassas e tímidas 
ondas que lhe faziam a vénia à sua aproximação. 
Ali, um horizonte perfeitamente definido, a 
claramente separar o que era céu num único 
padrão de azul claro, do mar turquesa, plano, 
sem qualquer topografia que o diferenciasse por 
aí além dum espelho imenso a perder-se no seu 
olhar, também ele perdido, a deambular. Depois 
de todo aquele primeiro rebuliço da fuga, aos 
olhos de muitos, precipitada, pela primeira vez 
tinha tempo para se sentir e sentia-se só. Sabia 
ser um dos preços a pagar por esta sua atitude, 
aos olhos de muitos, precipitada. Mas nada, nem 
mesmo essa solidão ainda fresca, a demovia 
dos seus intentos de seguir com a sua vida para 
a frente independentemente do que a pudesse 
esperar. Pousara a sacola na areia seca antes 
de se fixar à beira-mar, focada no mar diante 

de si. Reinava a paz, imensa. Som, só mesmo 
o proveniente daquelas ondas mínimas que 
lhe acariciavam os pés descalços e de algumas 
gaivotas que entre si dialogavam, interrompidas 
amiúde por uma leve brisa, quase imperceptível, 
que apenas lhes sussurrava segredos trazidos 
de outras paragens. Cerrou os olhos com força 
e impediu-se de verter as primeiras lágrimas 
desta nova etapa, começo de nova vida. 
Começava a ser visível a passagem dos efeitos 
da anestesia daquela outra, a velha, a passada, 
a recentemente abandonada, permitindo que 
aos poucos algumas recordações aflorassem, 
causando os respectivos danos. Um somatório 
de causas, que tudo fizera por esquecer, mas 
cujo efeito era notório e responsável pela sua 
presença ali, naquele cenário, na condição de 
viajante sem rumo, de mulher sem destino. À 
flor da pele a dor era mais intensa, é-o sempre, 
isso ela pôde atestar. Tantas coisas em catadupa, 
coisas só suas, tantos os sentimentos, muitos, 
contraditórios, num doloroso duelo de forças 
antagónicas, sedentas de vitória. E na sua cabeça, 
aquela voz a ecoar. Familiar, apaziguadora, a 
voz do homem que nunca lhe faltara com nada, 
apenas com a vida num certo e determinado 
dia. Um acidente estúpido, como quase todos 
o são, isento de culpas mas condenado a uma 
morte, aos olhos de muitos, prematura. Nem um 
beijo de despedida, nem uma palavra de adeus, 
apenas uma visita lacónica de um agente da 
autoridade a dar a sua morte por consumada. 
E o pranto que então se seguiu, nos minutos, 
horas, dias seguintes. E a tontura que então se 
seguiu, a incredulidade, a negação. O desamparo 
do pássaro ferido, amputado de um dos seus 
membros, impossibilitado de abrir asas e dali 
voar para longe de tudo o que lhe pudesse trazer 

recordações suas. A impotência de nada poder 
fazer, de ao passado poder recuar e num golpe de 
asa aquela sina alterar, de si a afastar, para assim 
o resgatar, de volta a si, aos dois. E na sua cabeça 
a voz de Pedro, o homem que nunca lhe faltara 
com nada em vida, senão a própria, a dizer-lhe: 

“nunca deixes que o mar te segrede confidências, 
nunca lhe permitas essa intimidade. Não lhe dês 
ouvidos, jamais. Mantém-te sempre à distância da 
maré que carrega consigo o peso de cada segredo 
e livra-te do sal que depois se entranha e te 
arrasta às suas malhas, para desapareceres para 
sempre no seu profundo abismo em tons de azul 
mortal.”

E Marta a sabê-lo, hoje como então, que era ele 
o homem da sua vida. Aquele que reconhecera 
nela o valor genuíno da pessoa que ela era a cada 
dia, nunca exigindo de si mais do que aquilo que 
naturalmente a seus olhos fazia desfilar. Que 
a escolhera sem concessões, lhe adorava tudo 
e tudo lhe proporcionava. Perfeito, como tudo 
deveria ser. Não fosse o pequeno pormenor de ter 
ficado pelo caminho, impotente face ao destino 
que o quis longe dela cedo demais, ou pelo 
menos assim a seus olhos, aos olhos de muitos. 
E sem água vai a maré a subir e em breve Marta 
a acolhê-la pelos joelhos. Meia hora volvida e 
dessa subida a ressentir-se a sua cintura. O tempo 
imperceptível a mover-se ligeiro e num ápice o 
sol a ocultar-se no horizonte, preparando o dia 
dos que habitam o planeta pela parte debaixo 
(ou será a de cima?) e nem disso Marta a dar 
conta. Ali estática, as roupas encharcadas, toda 
ela submergida numa maré que distraidamente 
se erguera ao seu limite máximo e a ocultara 
também a ela de quantas vistas pudessem 

testemunhá-la, naquele cenário, naquele insólito 
momento. Seria um único deus responsável por 
tudo o que acontecia com toda a gente? Seria ele 
capaz de tamanha façanha? Olhar por todos e 
por todos distribuir tarefas, afazeres, dar-lhes as 
doses merecidas de dor e de felicidade? Marta 
nunca quisera crer que tal fosse obra de uma 
única entidade, ainda por cima uma que nunca 
dera a cara para explicar as razões de proceder da 
forma como o fazia. O momento em que estivera 
mais perto dele fora numa viagem de avião, que 
sulcara os ares que seriam sua propriedade, e 
bem sucedido, ou por sua indicação, aterrou 
são e salvo em São Salvador, curiosamente. De 
resto, nem comunhões, nem idas à missa, nem 
baptizada fora, pelo que em matéria de crença 
religiosa esse deus mundano pouco ou nada lhe 
dizia. Apenas ouvia dizer e nesse “disse que disse” 
acompanhava as tendências, mas sem tomar 
partidos, alheia a quaisquer facções. 

E se naquela hora a praia se via privada de uma 
generosa parcela da sua área, momentaneamente 
ocupada pela subida da maré, também os seus 
pulmões se debatiam com o seu espaço, que 
se queria exclusivo do ar que lhe permitia a 
vida, integralmente invadido pela água salgada 
trazida por essa mesma maré. Mas se a praia 
veria reposta a sua face, pois a parcela agora 
subtraída lhe seria mais tarde gentilmente 
devolvida pelo mar, aconteceria o mesmo com o 
espaço agora violado dos seus pulmões, sendo 
esse ao ar devolvido? E se sim, aceitá-lo-ia ele de 
volta, repondo tudo a zeros como se nada fosse? 
Tantas as questões e ela impassível. Nem por um 
instante se apercebeu, nem por um instante se 
moveu, fazendo daquela sua posição irredutível 
bastião de uma vontade férrea que nunca se 
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soube se era a sua ou lhe fora incutida por uma qualquer 
força alheia a si mesma. Ao mar coube a tarefa fácil de a 
tragar sem resistência. Qual frágil folha arrastada na força 
da sua correnteza para a entregar mais tarde, mais adiante, a 
uma praia vizinha, onde viria a ser encontrada sem vida por 
uns banhistas de ocasião, como ela o fora naquele fatídico dia.

Abandonada e já meio coberta pela areia seca, uma sacola. 
A salvo das ondas que o mar lançava como tentáculos e que 
não haviam chegado a saciar a sua curiosidade sobre aquele 
estranho objecto que ali assomara vindo do nada. O único 
que servia de prova à breve passagem de Marta por aquele 
areal, onde parara a mando de um apelo vindo do mar que 
lhe dizia que naquele dia, àquela hora, ali deveria comparecer 
para, com quem lhe era mais próximo, conversar as conversas 
que nunca teve ou devia ter tido. Pedro abriu a sacola, sua 
conhecida, e possuído de um cocktail de sensações, todas elas 
estranhas, todas elas incómodas, perscrutou o seu interior em 
busca do que sabia ir encontrar, mas que com todas as suas 
forças assim não desejava. Ter-lhe-ia sido suficiente atentar 
no conteúdo da sacola, sua conhecida, para saciar quaisquer 
dúvidas que ainda pudesse ter quanto à identificação da sua 
proprietária, mas não. Pedro pretendia um identificação 
indubitável. A prova dos nove, o preto no branco, o ver para 
crer. Por isso obcecada era a sua busca pela carteira dos 
documentos, para assim esgotar quaisquer esperanças. Uma 
vez encontrada, a prova provada, céu e terra pegaram fogo 
num pasto de labaredas nunca antes presenciado. O fogo 
da raiva, da revolta, da fúria, da incompreensão, de todos os 
porquês sem resposta. O porquê ela, o porquê agora, que lhe 
era tudo, e tantos outros porquês que sempre se amontoam 
em momentos como o que vivia Pedro naquele instante. Que 
a vida é assim mesmo, uma linha que desejamos contínua 
e que, subitamente, sem que nada nos prepare para tal, é 
interrompida por uma sombra imensa que a partir de então 
nos cobre e da qual não mais nos livramos.

Era Outubro, para lá de meio, e o sol queimava como nem em 
Agosto último.    
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Gordon estava morto.

O seu corpo inerte e gélido repousava agora 
dentro do caixão forrado com um veludo roxo 
excêntrico.

Hoje era o dia do funeral.

Um mar de pessoas fervilhava dentro da igreja, 
sussurrando entredentes, e fragmentos de 
conversas dispersas ecoavam sem cessar no local. 
Supostamente seria um local de compenetração 
e silêncio. Supostamente seria um local de 
recolhimento e compaixão pelo próximo e pelo 

POR SUSANA CELINA
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Revista Me n 3130 Revista Me n 3 131

Deus, Mestre e Senhor que acolhia a multidão 
em sua casa. Sim, supostamente seria isso tudo, 
só que todos se esqueciam ou ignoravam o local 
onde, naquela hora, se encontravam, e não seria 
exagero dizer que se estivesses presente, meu 
caro leitor, pensarias sem equívoco, perante tal 
espectáculo, que te encontravas no mercado ou 
no café da aldeia e não dentro da igreja.

Gordon, já revoltado com tanto alarido, levanta-se 
de repente, senta-se no caixão, e grita naquela sua 
voz de comando típico, mas desta vez vinda do 
além:

— Calem-se de uma vez! Que isto não é nenhuma 
feira! — E fixou a multidão com uns olhos vítreos 
e brilhantes, pronto a atacar o próximo que se 
atrevesse a proferir um único som. A multidão 
perplexa e assustada, de boca aberta, (tens que 
te lembrar que a conversa foi abruptamente 
interrompida) e olhos esbugalhados, serenou 
por fim, e um silêncio gélido entrou pela porta 
principal. Nem um pio se ouviu. Nem mesmo 
a família Muscóide, mãe, pai, filha e sobrinhos 
moscas, que até então rodopiavam alegremente 
à volta do cadáver, ousaram o mais pequeno 
bater de asas, e decidiram pousar delicadamente 
ao lado da sacristia, o local mais afastado (não 
vá o Gordon lembrar-se de os esmagar com os 
nervos!).

Uma ampla e alta figura branca emergiu da 
sacristia recoberta de um longo manto com 
capuz.

INVENTA-ME   CONTOS
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QUEM SOU, ONDE ESTOU, AONDE VOU??? 

SERÁ QUE INTERESSA?

SOU AQUILO QUE FAÇO E ESCREVO

AQUI VAI UM EXCERTO…

E SE ALGUM SINTOMA OU SÍNDROMA 

MAIS IRREQUIETO DESPERTAR SEGUE 

O RASTO NO BLOG

HTTP://SUSANACELINA.BLOGSPOT.COM/

“Decididamente, isto hoje não está a correr 
nada bem. — pensou o pai Muscoíde — Já não 
bastava o Gordon, agora também temos um 
padre novo, e que padre! Valha-me Deus! Parece 
que saiu directamente da cova antes de vir 
celebrar a missa!”— E nisto desviou-se o mais 
discretamente possível daquela coisa que se 
deslocava ao seu lado.

A multidão seguia, curiosa e atónita, todos os 
movimentos do novo padre enquanto este se 
dirigia serenamente para o centro da capela. Aí 
parou e, após alguns minutos de silêncio, proferiu 
na voz mais macabra e gutural que alguma vez 
ouvi:

— Meus irmãos, estamos hoje aqui reunidos para 
celebrar… a VOSSA MORTE! — e nisto retira o 
capuz deixando aparecer em plena luz uma forma 
esquelética horrenda, sem olhos, boca, nariz, 
ouvidos, nada, a não ser dois buracos profundos 
e sombrios plantados naquela horripilante figura. 
As portas da entrada bateram abruptamente 
e fecharam-se perante a multidão impotente e 
assustada que agora corria desenfreadamente 
de um lado para o outro. O tumulto e a gritaria 
durou poucos segundos, pois uma névoa espessa 
invadiu a capela, recobrindo a multidão por 
completo. Quando se dissipou, nada mais restava, 
senão corpos inertes que jaziam lado a lado no 
chão gélido da capela.

Gordon sentiu de novo o corpo revigorado, as 
faces rosadas retomaram pouco a pouco cor, 

e até a sua barriga redonda e saliente foi retomando vida 
saindo proeminente e firme da sua camisa agora demasiado 
pequena. Satisfeito e tonificado pela experiência, saltou 
agilmente do caixão e dirigiu-se à criatura que continuava, 
imóvel como uma estátua, no mesmo local.

— Foi um prazer negociar consigo, Senhora Morte, disse 
Gordon enquanto estendia a mão direita para selar o acordo. 
A morte estendeu cinco dedos (euh! cinco ossos, melhor 
dizendo) para Gordon e os dois deram um aperto de mão (ou 
ossos como quiserem).

— Bem, então são 100 almas ao todo, certo? — continuou 
Gordon. — Ou seja, mais 100 anos! (e a sua face iluminou-
se com a perspectiva). Até daqui a 100 anos, minha querida 
Senhora. Sempre encantado de a rever, nem uma ruga pelo 
que vejo, bela e jovem como quando nos conhecemos!

— Muito amável e galante como sempre, Senhor Gordon, 
respondeu a Morte com uma voz suave e delicada. O prazer foi 
todo meu, então daqui a 100 anos.

Gordon beijou delicadamente aqueles ossos repugnantes e 
sem mais saiu pela porta da frente, de um passo ligeiro, mãos 
nos bolsos e um sorriso jovial e satisfeito estampado na face.
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Vem dos altos parido
amor que locupleta
assim como as estações
do clima, esquenta do frio
o verão fora de hora,
refresco do calor de quem namora.
O quanto antes acontece
em belas formas de aconchego,
suave e aparente rupestre,
interior de néctares fervoroso,
ebulindo a sorte de valores
nuvens de hormónios e rumores.
“Eu sou você amanhã”
porque não haverá distinções
erróneas, da igualdade que nunca erra
a união de universos fraternos,
transformação do nada em tudo,
feitura de um mundo perfeito.
E o porvir belo retornará,
seja molhando camas e ceroulas
seja secando do suor mesmo
os cantos mais longínquos do dorso.
Onde o querer mais que ser,
quando de fato transpõe o ocaso,
os céus e mares se abrem,
vibram perante o divino -,
e as massas em alegria sem fim
voam fácil como de sempre.

Mostras dadas diferenciadas
das espécies de cada planeta,
misturas de prazeres explícitos:
— pense na pessoa amada;
— perceba-se no movimento da Terra;
— abrace igual os tamanduás;
— dos pêlos em asas sinta-se contra os ventos,
— volte a si se medrar ou veja-se
um homem gigante se voando.
Com os poderes de um macacão
e a paciência da preguiça,
firma-te no propósito,
comas aquele pratão
de caldo de sopa com os índios,
e aguarde os adventos no palácio
recebidos em pleno sorver.

Assim como um sistema por mim
aberto sobre um sol virginal,
astro estrela sou enfim
aquele outro emburacado lateral.
Céus primaveris de horizontes infinitos,
seu transgredir pôs fim à serenidade
de uma transviada cabeça arrastando marés,
várias dos desvarios pés no planetóide.
Mesmo os tais corredores que me são por origem,
cada vez mais espremidos estão entre
as obras da escavação, e o apontamento
do mirante para contemplação no firmamento.
Lugares estes aquecidos do pulsar,
de um eterno coração semente de amar.

À frente dos termos da inflação
e processos tanto mais conectivos,
guardo as máximas imaginativas
do gozo semblante de imensidão.
Círculos de abaulamento extracósmico
do halo de matéria e vácuo e o mais
prováveis janelas supragaláticas,
acabam nas órbitas por somar
nos flancos, de toda leveza
da curtida estrutura divina.
Anelamento de coexistências atemporais
das interferências de outros sóis,
repartiu os invisíveis céus
de muitas facetas de nós.

POR DENIS DOS SANTOS
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Além das fronteiras do desconhecido,
do acesso das nações inacessíveis
ao sentido das ascendências, quantiza,
se escreve a sinopse monumental
de evolução nestas dimensões involucrando.
Tão maiores teus limites
nos colapsos de um sistema errante,
toda força das tensões cósmicas
carregadas pueris nas brasas,
a gás compactam em nuvens do infinito
arfante estremecer, enquanto tua
opulência astronómica no cosmo
age igual pilar além de seus limites.
Mais luz sua aura é,
por dentro onde chamam nós.
Meter na terra também,
meter na fonte teu leite,
das mais empoladoras entranhas
sublimes de magma lasciva.

Ao cair belo o azul da noite,
estrelas eriçadas de um cenário piloso
crescem entre as massas semeando ar puro
às sereias nos mares com os homens-líquen.
Imponentes viçosos em remanso intempestivo,
colheram as ondas de todo inquietantes
de um mormaço, pairando pelos recantos
de um planeta de sonhos ainda tão quentes.
E a celeste reentrância das glórias futuras
assenta e traz as vísceras da natureza,
própria senhora involucrada da sorte,
recreança fazendola e princesa das esperanças,
em torrar e sumir com a chuva de aspereza,
teimando em suscitar o esquecimento da morte.

Verdadeiros micropontos
pelo cosmos,
as existências e a vida,
consistência espasma
por linhas chamuscadas,
retorna sempre
coisas que sanem
calmaria de lampejos
pulsares de desejo.
No lugar que lavas
abandonam antiquários,
espelhos refringentes
de lume reverso
sublevam-se cônscios
nas fronteiras elementares
que o vácuo moldou.
Contudo da queima
e cintilância efémera,
resina em equilíbrio
na brasa quente,
abrasa as entranhas
de sol em fulgor,
brancas então
cinzas ao frio.

Obras publicadas pela EditaMe:

BIÓLOGO E POETA EM ACTIVIDADE, COM 

INTERESSES QUE VÃO DESDE A BOÉMIA 

ATÉ À ENDOBOTANIA. DEVIDO À 

REPRESSÃO, À CULTURA DE DROGAS E À 

IMPRENSA NO BRASIL, VERSO SOBRE A 

TEMÁTICA COM POESIAS DE PROTESTO 

E UMA IDEOLOGIA LIBERTÁRIA PELO D

IREITO DE IR E VIR.
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