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Pela estrada abaixo, o tilintar do ferro baralhado com os 
gritos dos garotos que descalços e em grande correria faziam 
enquanto cada um procurava chegar primeiro ao largo onde 
desembocava aquela que era a principal artéria da terra, a 
primeira e o autêntico cartão-de-visita para quem ali che-
gava, eles brincavam com o arco e a gancheta, mas muitos 
outros passatempos tinham e objectos com que se entreti-
nham: jogar à malha (as mais usadas eram feitas dos fundos 
de garrafas de vidro e cacos de telhas, as de ferro eram um 
luxo), futebol com a bola de trapos envolta numa meia 
velha ou com uma de borracha quando alguém a alcançava 
como prémio, o pião (com ou sem selo) com a sua «fani-
queira» (fio/cordão fino e maleável) por eles tecida com fio 
e em tear criado a propósito (um carrinho de linha de cos-
tura vazio com umas três ou quatro «tachas» (pregos peque-
nos) num dos seus topos), as «bicicletas» feitas com o toco 
de uma vassoura ou pau similar, com uma roda de carrinho 
de bebé, ou outra, com o guiador de um pau qualquer a meio 
do toco e donde se comandavam os travões dali ligados por 
fios até à roda, sobre a qual havia um outro bocado de 
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carne que há nas nossas cozinhas) e a bilharda (um peque-
no bocado de madeira, mais ou menos 15 cm de compri-
mento e 3 cm de diâmetro aparados de ambos os lados, 
assemelhava-se a um lápis), os berlindes (as esferas de ro-
lamentos ou as que havia nos gargalos dos refrigerantes) e 
as «sameiras» utilizados em circuitos predefinidos (lembra-
vam os jogos da Majora) desenhados e concebidos no chão: 
na terra, no cimento ou na areia, na rua ou noutro espaço 
possível, e o hóquei em campo (na rua, no passeio ou na 
eira) também se jogava e para isso utilizava-se o troço de 
couve que havia de massacrar a bola de trapos ou a de 
borracha que houvesse, mas os entretimentos não se ficavam 
pelo que já se disse porque mais havia e só de mais alguns 
se dá atenção: o pilha (à apanhada) salvar, o pilha árvores, 
o salto ao eixo, o «trinca cevada» (aí vai aço) ou o salto à 
estrancela [uma pequeníssima explicação: o jogo compreen-
de 25 saltos (são 25 etapas) e ao saltar deve ser dita a frase, 
então é assim: um curva-se procurando resguardar ao má-
ximo a cabeça junto aos joelhos, «abaixar», e um ou vários 
saltavam sobre ele, entenda-se cada um na sua vez, a cada 
salto corresponde uma frase. Dos 25 saltos referem-se al-
guns:1 – Uma na mula, 2 – Dois a relós, 3 – Três periquitos 
holandês 1, 2 e 3 (três passos/ saltos ao pé-cochinho), 5 – 
Cinco nem mais um, onde caio fico (uma etapa engraçada: 
o saltador quando salta fica onde cai e não se pode mexer 
e o que acontece por vezes é que havendo muitos saltadores 
o espaço em volta do vergado fica exíguo dificultando a 
queda e o arranjo de espaço para ficar, 8 – Oito com uma 
mão só (só é permitido saltar com uma mão apoiada), 13 
– Treze espurradinha (um dos mais dolorosos pois o que 
salta procura dar com o pé, parte do calcanhar no cu do que 
está amochado e alguns é com tal violência que deixa mar-
ca), 17 – Dezassete escrever a carta à namorada (para alguns 
um dos mais difíceis – o que salta vai junto do amochado e 

madeira levemente fixa de maneira a ficar bamboleante, 
assim sempre que se guinava mais acentuadamente o guia-
dor, este accionava o travão, algumas até tinham espelho 
que para além de embelezar funcionava também como re-
trovisor, mas mais se diga para os velocípedes e que não 
deve passar em claro como algumas eram ornamentadas, 
havia esmero e vaidade na ostentação, na madeira apareciam 
coladas figuras de jogadores que faziam fulgor à época, 
«sameirinhas» vulgo as latas dos refrigerantes conhecidas 
também por «caricas», bandeiras nos guiadores e nos travões, 
fitas de plástico, algumas aderentes, e de várias cores por 
vezes cobriam-nas quase totalmente, as espadas em madei-
ra, os carrinhos de madeira mais em estilo de camionetas 
e sempre puxados por cordel ou arame, as estrelas e bacalhaus 
de várias cores e para isso só bastava que houvesse na loja/
tasca/mercearia o papel vegetal, colorido de preferência, 
juntar o fio às canas – criar a estrutura/dar a forma à má-
quina –, envolver o papel e colá-lo com a cola que artesa-
nalmente se fazia, era a mistura de farinha de trigo com um 
pouco de água, e a todas as «máquinas voadoras»  juntava-
-se alegres rabos (caudas), depois o fio de vela ou outro 
encarregar-se-ia de os levar bem alto, entre as colecções que 
se faziam eram de destacar as colecções de bichinhos (os 
Vitórias, quem não lembra os carimbados: o bacalhau, a 
cobaia e o cabrito), e de jogadores de futebol e das suas 
equipas, dos emblemas e a que se juntava um pouquinho 
de história dos clubes conferiam um acentuado interesse 
para que houvesse o brio no enchimento das cadernetas, 
faziam-se as trocas dos «cromos» (a Bolsa dos Miúdos) que 
normalmente estavam bem acondicionados em pequenas e 
improvisadas carteiras em cartão que com três pequeninas 
tiras de pano lhe davam uma funcionalidade tão própria 
que só um ilusionista ultrapassaria, o batalho (uma espécie 
de raquete em madeira não maior que a tábua de cortar 
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ruiva, usava umas trancinhas e os seus olhos eram vivos e 
azuis, a sua estatura pouco se diferenciava da dele, altura 
para a idade, 10 anos, dentro das matrizes dos médicos 
especialistas da hormona do crescimento, agora volte-se à 
correria desenfreada dos gaiatos controlando o arco – Pedro 
ia em primeiro com curta distância da dezena de amigos 
que procuravam chegar-lhe e depois ganhar a chegada, no 
largo não se via pessoa alguma e vivos só dois domésticos, 
um cão rafeiro deitado à sombra de uma árvore e junto a 
uma camioneta estacionada estava um gato negro que se 
espreguiçava depois de ouvir o alarido do ferro e das vozes, 
a tarde estava a começar e o calor apertava, o que aconse-
lhava às gentes daquela Freguesia, a menos desenvolvida e 
mais pobre do Concelho, a estarem recolhidas, ao ver a 
amiga de mão dada com a mãe a sair de uma retrosaria 
esqueceu-se do arco e dos amigos e de arame na mão correu 
para ela e ela ao vê-lo também se desembaraçou da mão 
protectora e correu ao seu encontro enquanto se ouvia: – 
Flavinha onde vais, vais levar duas surras…eu vi logo… tinha 
que ser… por causa dele, que diacho… só disto…, volta cá! 
Ela ouviu mas quis ignorar mesmo sabendo que as suas 
orelhas iam arder, e foi para o meio da via para o encontro 
de segundos, foi o tempo para a troca de curtíssimas palavras 
porque num abrir e fechar de olhos já estava agarrada à mão 
da mãe que talvez pela duração só protestou.

Pedro satisfeito e sorridente e sem deixar de ir olhan-
do para a amiga foi ao encontro do arco, enquanto corria 
ouviu uma grande risada e apercebeu-se de  que ela vinha 
da turma que o contemplava em grande zombaria pela 
dimensão do seu entusiasmo, é que passou por ele e não 
o apanhou e agora estava a uma distância razoável, com a 
exacta percepção do seu comportamento acenou por último 
à amiga e foi apanhá-lo para depois se juntar aos amigos que 
entretanto destroçavam cada um para onde lhe apetecia, o 

simula escrever uma carta no seu dorso que inclui selo e 
tudo – uma palmada no cu do «desgraçado» – depois vem 
a parte difícil, ou seja, tem que saltar sem balanço o que 
implica por vezes agressividade ao realizar o salto),], às 
escondidas, à corda, à barra, à macaca, à caça aos pardais 
ou a pontaria aos canecos dos postes de iluminação com as 
fisgas de galhos de madeira ou ferro, com borrachas de 
câmara de pneu ou as mais sofisticadas com borrachas de 
avião e estas só as havia nas papelarias, etc. …etc. …etc., 
pois, pois, mas era assim como se entretinha a maioria da 
garotada dali, a outra restante, um número muito, muito 
reduzido tinha divertimentos mais sofisticados e bem ape-
tecíveis tais como: bolas de borracha ou de couro, patins e 
sticks de madeira, bicicletas e «trotinetes», carrinhos de 
vários modelos: de corda, fricção ou de pilhas, raquetes de 
ténis de campo ou de mesa, comboios eléctricos, jogos da 
Majora, espingardas (as Dianas) de pressão de ar, etc. etc., 
mas tudo estava nas mãos dos poucos meninos, alguns pais 
desses meninos não gostavam, até se irritavam, que eles 
partilhassem os seus brinquedos com os outros, com os tais 
que para se entreterem tinham que se desenrascar, eles, 
felizmente só alguns pais dos meninos, temiam que as 
pulgas, piolhos ou outras maleitas infectassem os filhos, 
quando os meninos o faziam eram alvo de severas repri-
mendas, mas, mesmo com bloqueios não conseguiam im-
pedir o convívio que pela força das circunstâncias acabava 
por existir, ainda que por tempo bastante limitado, duran-
te a frequência da Escola, apesar de aí haver separação dos 
sexos, no entanto, a fuga durante o recreio acabava sempre 
por existir e as amizades apareciam e enraizavam-se, um 
dos vários exemplos estava entre Pedro e Flávia, a menina 
dos seus pensamentos, para ele não era pelo que ela usufruía 
mas pela atenção e maneiras que lhe oferecia, a que se so-
brepunham a sua graciosidade e encanto, ela era um pouco 



8 -- - 9 -

– Como podes dizer isso?
– Ora, porque antes de se ir deitar foi ao meu quarto 

e viu-me também deitada… anda senta aqui – afastou a 
caruma para os dois, e ela foi a primeira, ele esperou por 
causa de um outro interrogatório.

– Estou a ver que mais uma vez deixaste os teus brin-
quedos em casa. Porque não trouxeste? Sabes que gosto do 
pião de corda e do palhaço sabichão!

– Para a próxima vou trazer esses e mais, mas hoje vamos 
só ficar a falar, senta-te, olha que também não posso ficar 
aqui até à noite, vá lá senta…

Pedro sentou-se mas não como amiga queria e ela en-
curtou a zero os centímetros que os separavam, olhou-o 
e piscou ambos os olhos, depois olhou para a frente e viu 
uma borboleta e não resistiu e exclamou: – Olha que linda, 
tantas cores…, vamos apanhá-la!

– Não! Deixa-a que assim é que ela é feliz!
– Sabes lá o que estás a dizer, então a borboleta sabe 

o que é rir. Ser feliz!
– E tu sabes se não sabe?
– Então eu como tu sou uma pessoa, aquilo é um bicho…
– Um bicho que também vive portanto não devemos 

matar…mas diz lá o que queres dizer para não haver brin-
quedos, olha já é a segunda vez que nos encontramos aqui 
e não fazemos nada, podíamos brincar um pouco. Queres 
jogar à vaquinha (vulgo jogo do galo)? 

– Não! Não me apetece, quero estar assim… – esticou as 
pernas e os braços até as mãos tocarem os joelhos marcados 
das caídas.

– Assim como queres, ainda adormecemos como os 
outros.

– Que outros?
– A tua família! Não disseste que estavam a dormir?
– Ó! És chato…olha quero um beijo!

mais certo para suas casas, como certo seria que mais tarde, 
mais ao fresquinho, ali voltariam a juntar-se para outras 
brincadeiras, ele optou por se ir sentar não muito distante 
do canino e ali esperar, não tinha relógio mas a consciência 
do tempo que faltava para ir onde combinara era precisa, 
enquanto gozava da sombra chamou para si o quatro patas 
que acedeu meio cambaleante, indo deitar-se quase chegado 
a ele merecendo por isso os carinhos de Pedro que acabou 
por ficar brincando até chegada a hora.

Passavam alguns minutos das 3 da tarde, a temperatura 
estaria muito perto dos 39 graus, brisa nem senti-la, o Sol 
quase nem se descortinava, com certeza era a camada de 
ozono que o impossibilitava, Pedro fez o trajecto de arco a 
tiracolo e gancheta na mão por uma rua larga, curta e alca-
troada com passeios em terra batida definidos por árvores 
velhas e de grande porte que davam um efeito de um agra-
dável e pitoresco túnel verde, também não havia movimento 
de pessoas e veículos, ou se sim pelo número não merecia 
referência, ir onde estava combinado ficava sensivelmente 
a meio daquela rua, havia que virar na primeira e única à 
sua direita e seguir essa, era muito estreita, curta e sem 
saída, no fim onde havia um pequeno pinhal era seguir um 
carreiro contornando um extenso e alto muro e ir até quase 
ao seu meio onde havia um largo portão, quando chegou o 
portão estava semiaberto e Flávia a ele encostada, saudou-
o: – Estava a ver que nunca mais vinhas, pareceu um ano!

– E mais um mês! – Replicou ele.
– Um não, muitos, muitos…vamo-nos sentar aqui junto 

ao muro da parte de fora, anda…
– Estás muito descansada mas se a tua mãe vê estás 

entregue é à bicharada. Não podemos demorar! – Exclamou 
ele com ar tristonho.

– Está tudo a dormir e se a minha mãe acordar julga 
que também estou a fazer o mesmo.
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Pedro viu a amiga na posição em que ele esteve mas 
não reagiu, ela aguardou e foi dizendo: – Não dizes que é de 
mim que gostas, e que até querias que fosse assim mesmo 
quando formos grandes?

Pedro não respondeu e porque ela se mantinha a aguar-
dar chegou-se e também de olhos fechados tocou os lábios 
da sua fiel e inseparável amiga que ao senti-lo o envolveu 
com os seus pequenos braços contra si e começou a chorar, 
ele admirado com o que provocara tentou libertar-se mas 
viu que não era capaz e resolveu consolá-la com palavras: – 
Podes dizer porque estás a chorar se eu não te magoei nem 
disse nada, aliás fiz o que pediste…. Ah! Gostei, foi um beijo 
diferente. – Flávia mantinha-se agarrada a ele e continuava 
a soluçar e só parou quando sentiu que o amigo lhe afagava 
o cabelo, e porque também sentiu que os braços da amiga 
cediam um pouco, ele aproveitou para afastá-la um pouco e 
lhe fazer algumas perguntas: – Diz porque resolveste chorar, 
vocês são todas umas choronas…mas vá lá diz? Também 
quero saber se consegui dar o beijo como querias…isto são 
beijos dos grandes. Olha, quero que desculpes aquilo do cuspe 
é que eu sou muitas vezes um burro, não ficaste zangada? 
Outra coisa, não achas que já estamos há muito tempo aqui?

Flávia puxou a pequena saia até ao rosto e utilizou a 
bainha para secar as lágrimas e respondeu: – Ó Pedro não 
me fales em tempo, eu é que sei quando vou embora!

– Não fiques assim!
– Tá bem, mas agora ouve! A minha mãe está-me sempre 

a dizer que o que se ouve em casa não se deve dizer cá fora 
mas eu vou dizer…tem que ser!

– E por isso puseste-te a chorar!
– Se calhar é, mas se eu disser tu vais perceber e até 

me vais dar mais beijos mesmo dos outros, ouve, mas ouve 
e não fales… – esperou ler nos olhos do amigo a promessa 
e começou –: uma coisa já tu sabes e muito bem e que é os 

– Já estava a pensar que não ias esquecer, quando es-
tamos aqui só sabes pedir isso!

– Olha para mim, mas hoje quero um diferente – viu que 
ele arregalou os olhos deixando ver melhor o seu castanho 
de assustado – parece que viste um bruxo, eu digo como é, 
primeiro olha para mim… é para veres como é, mas vais ter 
que fechar os olhos para eu fazer. Tá bem?

Pedro ia afastar-se um pouco mas ela não permitiu 
segurando-lhe o braço.

– Que beijo queres? Os que já dei não são assim?
– Há outros, burro!
– Agora sou burro!
– E se não deres chamo mais nomes! – Exclamou mos-

trando-se zangada.
– Eu gostava mais de brincar, mas estás a ficar tola, mas 

afinal o que queres…que tenho que fazer?
– Olha para mim…isso, assim, agora fechas os dois olhos, 

mas não abras…só quando eu disser. Percebes?
Pedro acedeu com a cabeça e já sem ver, parecia uma 

estátua sentada de pescoço virado e hirto, a colega chegou-
-se e…

– Merda, escupiste-me todo! – Exclamou de olhos bem 
abertos e agressivo.

– Estás chalado! Não sabes que é assim?
– Ai é, e eu com as beiças todas com escupe!
– Eu bem digo… ó palhaço se queres dizer bem diz cuspe 

e não escupe, mas não tens nada, isso foi o que pensaste.
– Eu é que senti que estava babado… acabou!
– Ai não, não…
– Não podes parar?
– Mas primeiro tens que me dar um, ou mais… isso se 

tu quiseres!
– Isso é que não.
– Vá lá, agora sou eu que fecho os olhos…olha já está!
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– Pedro colocou-se de cócoras diante de Flávia e não deixou 
que ela continuasse e acariciou-lhe o rosto e só quando a 
viu sorrir é que falou: – Foi muito bom tu teres tido essa 
coragem para me contares, e sabes que por eles serem assim 
só vai fazer com que eu te procure mais vezes, não fiques 
zangada mas eu tenho que te dizer que os teus pais e seus 
amigos são todos uns rascas, disseste que da boca de todos 
só saíam palavrões pois até só por isso já são rascas, em 
minha casa nunca ouvi um palavrão e sobre isso o meu pai 
sapateiro e a minha mãe que o ajuda, também é sapateira, 
podes dizer ao teu pai que tem fábricas – não… não, não 
dizes porque não quero – sempre me disseram que os devia 
evitar porque muitas vezes, ou melhor, quase sempre o dizê-
-los leva normalmente à falta de respeito entre as pessoas, 
eles também sempre me disseram que também os diziam e 
que por vezes o dizê-los até fazia bem, aliviava, dizem eles, 
mas que devia ser sempre eu, percebes, a saber utilizá-los, 
olha que também os sei todos e no entanto ninguém me vê 
andar por aí a dizer, olha, sobre o assunto, o que contaste, 
não vais ficar preocupada, vais para o colégio dos finos que 
eu sei que vou para a escola e se calhar até nos iremos ver 
mais vezes… – ouviu-se alguém chamar.

 

meus pais não gostarem de me ver contigo a brincar mas 
isso a gente finta-os porque na escola eles não podem fazer 
nada, mas há outra coisa de que eu não estou a gostar nada, 
mas mesmo nada. Bem tu nem imaginas. Pois não?

Ele não respondeu, negando só com a cabeça e ela conti-
nuou sem olhar para ele e agora brincando com uma caruma 
que apanhou do chão.

– Noutro dia em que estiveram lá em casa uns amigos 
dos meus pais, são dois casais daqui perto, e quando estavam 
na sala a ver televisão, mas não estavam, estavam era falar…, 
eu sem querer ouvi a conversa deles e era sobre vós…

Pedro sobressaltou-se e quase gritou: – Porquê falar de 
nós, mas… espera lá de quem era?

– De ti e dos teus pais seu parolo, então de vós é da tua 
família, mas não interrompas!

Pedro resolveu ouvir de pé mas ela não lhe deu atenção 
e continuou.

– Disse o meu pai que tinha um grave problema, ele 
estava a falar aos amigos, bem… eu onde estava, no hall 
da entrada, bem perto, ia a passar, ouvi tudo porque me 
pareceu dizer-me respeito, o meu pai disse que eu tinha um 
colega que não era de forma alguma para a sua filha, – eu 
quase que decorei o que ouvi, deve ser com todos o mesmo 
quando o que se diz é sobre nós – havia de ser logo o filho 
de um sapateiro – aqui ele disse uma fila de palavrões que 
até ouvi uns risos de alguém, não sei de quem – gente que 
não deve ter educação nenhuma e sem categoria, mas houve 
logo alguém que disse que sim e uma delas foi a minha mãe 
que disparou outro palavrão – aqui a gargalhada foi geral – 
depois voltou o meu pai que resolveu dizer que ia resolver 
o assunto porque no novo ano eu ia para um colégio na 
cidade, houve apoio de todos pela ideia, mas mais, a minha 
mãe disse que para a gente não se encontrar até a catequese 
ia a ser feita na cidade, no colégio eles tratavam de tudo… 
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É sexta-feira, são quase cinco da tarde, o último dia do se-
gundo período, parece haver festa no que é considerado como 
o Colégio da «coqueluche» da cidade, a azáfama de pessoas, 
adultos e não adultos é significativa e todos se encaminham 
para a área desportiva que está engalanada de bandeiras da 
Casa, umas em postes para o efeito colocados, outras sus-
pensas em alguns fios que vão de árvore em árvore, está-se 
numa zona verde e bem cuidada que enquadra um vasto, 
moderno, completo e complexo pólo desportivo que também 
comporta as suas piscinas (cobertas de 25m e com 8 pistas, 
mais um pequeno tanque para saltos), para ali foi escolhida a 
disputa das finais de natação Interescolas/Área Preparatória 
da Zona Sul do País para não federados – o Colégio tem 
classe de federados e já com grandes pergaminhos desde a 
sua criação e já vão algumas décadas, hoje folgam –, as provas 
começam às 18 horas, são destinadas só ao sector masculino, 
para o feminino será no dia seguinte com começo ao meio 
da tarde e também ali, hoje são disputados todos os estilos 
em 25m livres (crowl), bruços, costas e mariposa e 4x25 m 
estilos e 4x25 livres, no evento vão estar quatro Escolas mais 
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o desfecho foi de novo para a casa e a euforia a crescer por 
verem os seus quase na final, faltavam as duas provas de 
4x25, assim, e com a mesma organização as etapas foram-se 
sucedendo até ao seu final e aí vieram as surpresas com os 
resultados obtidos com a única Escola Pública presente que 
ganhou as restantes provas que juntamente com os pontos 
antes obtidos arrecadou a melhor classificação colectiva, e 
para isso contribui um seu nadador que participou nas 3 
últimas destacando-se notavelmente de todos os outros: um 
rapaz de 11 anos, 1m e 49cm, 44kgs., de porte atlético que 
não passava despercebido, e de quem se soube mais tarde 
que aprendera cedo a nadar no rio e que quando entrou 
para a Escola/Preparatória logo se inscreveu na sua classe 
de natação e desde aí e sempre que podia não deixava de ir 
treinar às Piscinas Municipais com que a Escola tinha um 
protocolo para a sua utilização. 

 

a anfitriã e estará em causa a melhor classificação colectiva 
absoluta que premiará a melhor escola que por sua vez irá 
representar a Zona na final nacional, o calor húmido reina 
nas bancadas pequenas para albergar o público entusiasta 
que já se vai estendendo pelos espaços disponíveis quase 
chegando à área reservada aos intervenientes directos na 
prova, juízes, técnicos e atletas, assim pelo ambiente deixa 
adivinhar que vai haver uma luta renhida entre os pequenos 
nadadores, alguns, os primeiros a entrar, já estão em fase de 
aquecimento, aplicando os ensinamentos dos seus mestres, 
os assobios, gritos, palmas e palavras de ordem ecoam no 
«pavilhão» e fazem dificultar a audição quando ela é neces-
sária, mas a euforia e o entusiasmo dos adeptos pelas suas 
Instituições é tão grande que tudo se desculpa e aceita, eis 
o momento, soou o gongo, instrumento oferecido por um 
benfeitor oriental aquando da criação da fundação que deu 
origem ao Colégio, ele informa que a hora está a chegar e 
a prova vai ter o seu início, bruços será primeiro, os cinco 
atletas vão até junto das pistas e fixam-se entre cada um 
dos flutuadores da pista, cada um na que lhe foi sorteada, 
ouve-se uma sineta, o barulho diminui drasticamente e os 
atletas sobem para os blocos de saída; ouve-se «aos seus 
lugares, preparar…e um tiro de pistola», começa a prova e 
a largada foi correcta, agora a algazarra voltou a aparecer 
e o barulho é ensurdecedor até a prova terminar, os da 
casa brilharam e com à-vontade, não houve recordes mas 
satisfação no rosto de todos os participantes que já fora 
d’água se cumprimentam, a seguir será costas, segue-se 
novo ritual e também desta vez os da casa voltam a brilhar, 
agora é a vez da mariposa e o ritual conhecido mas com 
menos barulho porque a vitória foi para um outro Colégio, 
não se pode afirmar, mas talvez porque o representante da 
casa logo no início e já com um ligeiro avanço sentiu um 
cãibra e viu-se forçado a não continuar, segue-se o crowl e 



Jerónimo é um humilde e pobre sapateiro 
que conta com a ajuda da esposa, D. Rosa, 

e do filho, o Pedro, ainda muito pequeno mas 
que também dá o seu contributo.

Apesar das inúmeras dificuldades (vive-se 
numa época difícil), a vida para o casal corre 
com o sossego desejado até que, depois da 

ida de Jerónimo a um freguês para buscar mais 
trabalho, o desassossego passa a existir… 

O empresário João não gosta de ver o pequeno 
Pedro por perto da sua filha, a Flávia…


