


Meia-noite e trinta e um, dia 11 de Novembro (na verdade, já é dia doze, 
visto passar da meia-noite). Estou exactamente sentada em frente à minha 
máquina de escrever preta e não estou com sono algum!

Na verdade, estou a tentar escrever um livro.
Devia definir um espaço e um tempo, é o que todos os escritores devem 

fazer, mas também não me apetece. É demasiado complicado arranjar tudo 
isso, embora necessário…

Acabo de vir do cinema sozinha. O filme foi bastante engraçado, foi razo-
ável. Apesar de me ter divertido, não consigo tirar este peso da consciência: 
tenho catorze anos e, numa sexta-feira à noite, fui ao cinema solitária, em 
vez de ter saído para jantar com pais e irmãos (que decerto não tenho!) ou 
ir ao bowling numa sessão familiar. 

Enfim, neste momento estou no quarto – um quarto vazio (mas nem 
pensem que o vou descrever, porque tenho mais que fazer!). As luzes estão 
apagadas, as persianas fechadas, no entanto, o rádio continua a entoar as 
suas músicas calmas. Há uma vela a arder na varanda (achei que gosta-
riam de saber). Sem dúvida, o perfeito panorama de miúda solitária e com 
ares de deprimida.

Prólogo



Ainda não consegui arranjar o raio do espaço e do tempo para a minha 
história. Podia começar à beira da praia, num centro comercial apinhado 
de gente; podia ter começado há um ano atrás, num dia, numa noite, numa 
vida… talvez esteja a começar agora, ou então sempre tenha existido!

Para quê descobrir um local? Porque não o escolhem vocês? Estejam à 
vontade, podem escolhê-lo. Ora bolas, não quero escolher um espaço, porque, 
simplesmente, não consigo. Para além disso, o que interessa se o quarto tinha 
as paredes lilases ou brancas?! Vai mudar alguma coisa?

Mas, se precisam assim tanto desses dados, imaginem uma noite, um céu 
com uma lua e com uma estrela, bem bonita e brilhante. Imaginem uma 
Eternidade …

Eis que vos dei o tempo e o espaço. Agora só faltam as personagens. 
Então, imaginem um rapaz. Um rapaz alto, magro. Vejam a cara de 

um anjo: cabelo escuro, olhos azuis, nariz redondo, pele morena, lábios finos, 
dois sinais debaixo do olho esquerdo. Agora, esqueçam-no, imaginem antes o 
vazio. O NADA. Simplesmente, não imaginem.

Agora, meus caros leitores, aqui vão as regras que vos vou impor ou an-
tes, talvez uns conselhos: Se vocês acham parvoíce tudo o que ultrapassa o 
normal, então sugiro que abandonem o livro. Este livro é para aqueles que 
acreditam, ou que pelo menos se esforçam por acreditar.

A maior parte das pessoas são limitadas pela inexperiência da vida. 
Ensinam-nos, desde pequeninos, a rejeitar tudo ou quase tudo o que não se 
possa explicar. Está nas regras, devemos acreditar no que já foi provado, o 
que não foi, é ridículo. 

Eu acho que eu e tu devíamos, desde já, arranjar cumplicidade entre 
autor e leitor, mas não estou aqui para modificar os pensamentos de nin-
guém. Estou aqui para vos contar os meus e, com todas as letras eu vos posso 
afirmar, eu acredito.

Maria
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Maria era uma rapariga um tanto fora do normal, na verdade sempre 
fora muito esquisita. Mas, como ela é a heroína da nossa história, não 
vou começar a opinar sobre todos os seus defeitos, porque, caramba, 
toda a gente tem qualidades, porque não evidenciá-las?

Ela era assim… (como é que eu hei-de dizer?) diferente. Era como 
era e ponto final. Convicções não lhe faltavam e sonhos muito menos.

Sempre mostrara ter capacidades para conseguir muito na vida. 
«Miúda esperta», muitos lhe chamavam. No infantário, sempre con-
seguira os melhores desenhos, na primária, as melhores notas a tudo e 
no ciclo revelara-se uma poetisa exemplar… Sempre com aquela ânsia 
de aprender tudo e mais alguma coisa. Tornara-se numa rapariga bri-
lhante que lia e aprendia tudo o que via diante de si.

Os professores sempre souberam que a menina acabaria por des-
perdiçar toda a sua inteligência em busca de irrealidades e sonhos 
tontos. Tentaram avisar a mãe, mas essa não estava para aí virada e ela 
acabou por crescer da forma que queria e podia.

Por vezes, demonstrava-se ingénua, imatura e até vaidosa e egoísta. 
Contudo, não pensem que é uma rapariga sem coração, bondade e 
amor não lhe faltam. É aquela rapariga que encanta ou que assusta, 

1
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não há espaço intermédio: ou se admira a sua garra e a sua fé ou então 
achamo-la problemática, mentirosa e agressiva.

Desde sempre, ela acreditara que poderia existir um mundo melhor 
se todos contribuíssemos e, portanto, participava em todas as causas 
humanitárias que podia. Assistia e participava nas missas da igreja, 
mas com certeza, santa não era, de modo nenhum. Discutia com to-
dos, quando eles não acreditavam nela e, quando se tratava de a criti-
carem, fazia uma birra imensa para defender a sua posição.

Não suportava que a tomassem por fraca, portanto sempre que 
desejava chorar fechava-se no quarto, punha a música muito alta, para 
que não ouvissem os seus soluços mais profundos, e ali ficava – sozi-
nha. Sofria quando via o sofrimento dos outros e sofria por si também!

No entanto, tantas e tantas vezes era caprichosa e exagerada… 
Quando metia uma coisa na cabeça, ui, só se calava quando a conse-
guia! Mas não era mimada, era antes obcecada!

Cabelo aos cachos, claro e macio; olhos esverdeados e pele macilenta. 
Rosto de boneca em corpo de criança; pernas finas, baixas e corpo 
bem estreito.

A primeira vez que a vi, era ainda pequena (seis ou sete anos no 
máximo). Lembro-me perfeitamente desse dia.

Era um dia de Inverno. Eu encontrava-me numa avenida deserta, 
em que a chuva era torrencial. Já tinha desistido há muito de usar o 
guarda-chuva, visto que o vento o puxava sempre para ele e eu ficava 
sem nada para mim. Lembro-me de que nesse dia o meu pai tinha 
batido à minha mãe porque estava bêbedo e eu estava devastado.

Foi então que o barulho irritante da chuva foi interceptado por 
uma voz de criança e, como vocês não são tolos nenhuns, já percebe-
ram que era ela, a Maria. Dançava à chuva e cantava. Com os seus ca-
belos molhados e as roupas enlameadas, um sorriso pleno mas infantil, 
não consegui deixar de pensar que era um anjo que me vinha salvar!

Amei-a e amo-a desde esse dia. Atrevo-me a dizer que sempre soube 
que a ia amar, que sempre a amei. E aqui estou eu, nove anos mais 

velho, pronto para vos relatar a história de amor mais profunda que já 
alguma vez presenciei, a história de um sonho mantido em segredo, 
que eu sempre soube!

O meu nome é… oh, não interessa, vão acabar por descobrir.
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(1 de Abril, anos mais tarde)

Em cima da secretária de madeira havia papéis e mais papéis amachu-
cados ou desfeitos, um pacote de bolachas vazio e uma faca não muito 
afiada. Uma cama de solteiro no meio do quarto, um rádio bem no 
cantinho. As paredes estão vazias, brancas. Não… na parede da porta 
há um bolso de ganga com uma inscrição: “Eternidade”.

13:30, sexta-feira, ela entra no quarto, ignorando a barafunda que 
o domina. Senta-se na cama e fecha os olhos. Ai, aquela Maria – me-
nina de encantos!

De punhos cerrados, olhos trancados, boca fechada, ela chora. So-
zinha, completamente abandonada, a sua boca abre-se e sussurra:

– Perdi!
Levanta-se despenteada, olha para todos os cantos vazios do seu 

quarto. Dirige-se à tal bolsa de ganga ao fundo da parede, abre-a e tira 
de lá um desenho de um lindo olho azul, sobrancelhas escuras, pele 
mulata, dois sinais no lado esquerdo da sua face. Ela olha-o penetran-
temente e de uma forma intensa e exasperada, fala:

– Ricardo, estás aí? Estás a ouvir-me? – A sua voz é envolta em 
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silêncio puro, não há resposta; só uma dor bruta que grita desafinada 
em tom de desespero.

Se ao menos tudo pudesse ser diferente…

Uma coisa que eu sempre apreciei na Maria é que ela acreditava sem-
pre naquilo em que acreditava. Não era como a maior parte das pesso-
as, que no fundo não crêem, mas acabam por concordar.

Tinham-se passado tantos anos e afinal tinha perdido. Tinha perdido 
tudo o que jamais poderia recuperar. Ela tinha-se perdido a si mesma.

3

Inícios? Difíceis de definir...
A filosofia determinista defende que somos apenas resultado de 

causas alheias que não podemos controlar – O início de todas as his-
tórias é o princípio do Mundo e da vida, pois tudo acontece em ca-
deias inacabáveis. Também assim o ditam historiadores: para se com-
preender o presente é preciso perceber o passado.

Eu acredito na liberdade, na responsabilidade. Não creio que, por o 
Sr. José ter cultivado batatas com toxinas, eu as ter comprado e comi-
do, a minha má disposição seja responsabilidade das malditas toxinas, 
que por sua vez foram causadas pelas chuvas ácidas, que são respon-
sabilidade da poluição, a qual se deu com base nas novas tecnologias... 
basicamente que não tinha escolha. Na minha opinião, as coisas não 
funcionam assim, exactamente por eu ter tido a opção entre comprar 
arroz, massa ou batatas. É assim que eu vejo as coisas. A vida impõe- 
-nos as condições e limites, mas somos nós quem decide os passos que 
tomamos. Tal como no jogo “Risco”, em que os dados definem o nú-
mero de exércitos com que avançamos, mas somos nós quem decide o 
país a atacar; ou como no “Monopólio”, em que não podemos escolher 
a casa em que caímos, apesar de termos a opção de comprar ou não 
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a carta que lhe corresponde. Não somos o peão comandado, somos o 
jogador que comanda.

Não obstante, o caso de Maria é diferente. Isto porque Maria é 
diferente!

Podia desperdiçar dias, meses, anos a tentar encontrar o começo 
certo e não o chegaria a definir. É que a história da Maria não se ini-
ciou na tarde de Dezembro em que ela nasceu, no seio de uma família 
que acabou por se despedaçar. Começou quando o seu sonho se for-
mou, naquele para sempre, nunca, presente, passado, futuro...

Talvez pudéssemos começar pelo quinto ano de escolaridade – o 
ano em que ela conheceu a sua primeira verdadeira amiga.

•

Um dia de chuva perfilava-se diante dela. É estranho, mas parecia-lhe 
sempre que o estado de tempo seguia o seu humor e espírito e aquele 
não era, com certeza, um bom dia.

O céu, muito cinzento, tapava com um talento natural a luz solar, 
da mesma maneira que a alegria era substituída pela melancolia na 
maior parte das pessoas.

Ela levantou-se da cama de dossel, completamente carrancuda. Era 
o primeiro dia de aulas, numa escola estúpida, sem um único amigo 
ou conhecido se encontrar lá – sem dúvida, abandono total – mas que 
felicidade!

Vai à gaveta da roupa interior e retira de lá uns boxers masculinos 
(azuis e pretos, com um Garfield na parte de trás). Depois, dirige-se 
à gaveta das camisolas e recolhe uma t-shirt azul escura, bem larga; 
quanto às calças, umas rotas e de cintura muito descaída. Calçou umas 
sapatilhas sujas e gastas. O cabelo está amarrado, apesar da franja lhe 
cair para a frente da testa.

E como seriam os novos alunos? Ela não conseguia deixar de se 
perguntar. Como seria tudo?! Como seria a comida na cantina? Como 
seria ter aulas de inglês e de história? Pouco importava, pois, de qual-
quer forma, está habituada a comer sandes insossas, feitas por si mes-

ma, à noite, sozinha; está mais do que familiarizada com dificuldades 
novas, com situações desagradáveis.

Contudo, mesmo confirmando a questão do hábito em enfrentar 
tudo isto, não consegue deixar de detestar e repelir a ideia de ter que 
enfrentar uma escola de que não gosta e não quer conhecer. Porque 
não podia ter ido para a escola dos seus amigos ciganinhos que ela 
tanto adora?! É tudo culpa da mãe e dos seus caprichos ridículos e, no 
fundo, Maria sabe que ela só se importa porque quer mostrar às suas 
amigas que a sua filha anda numa escola melhor.

Rebelde, uma perfeita pré-adolescente revoltada, Maria desce as esca-
das de pedra fria. Passa pela cozinha, onde toma o pequeno-almoço 
sozinha e vai de encontro à mãe, que pela primeira vez na sua vida a 
vai levar à escola. Como seria de esperar, a tão ausente mãe da Ma-
ria começa, tão superficialmente, a criticar o modo como a filha está 
vestida.

– Pareces um rapazinho! – repete ela mais uma vez. – Agora que 
vais para esta escola é bom que te comportes com classe.

Seria pedir muito que, em vez de reparar na aparência da Maria, 
olhasse antes para a lágrima pequenina, que tão disfarçadamente, lhe 
desce pela pele clara? 

– Não interessa – responde Maria com a voz quase calada.
E não interessava mesmo, pelo menos não interessava à mãe. Há 

anos que não se conheciam...
Por fim, chegam à nova escola. A mãe, apressada em ir para o salão 

e perder-se em coscuvilhices com as amigas, pressiona-a a sair. Ela 
avalia com os seus olhinhos esverdeados o edifício que está prestes 
a acolhê-la durante o que suspeita virem a ser cinco longos anos (ou 
pelo menos é o que lhe parece ser por agora, mas o tempo tudo muda). 

O átrio estava a abarrotar de alunos de todos os anos, cada um mais 
diferente do que o outro. Era um espaço bastante amplo que levava a 
dois corredores opostos, um para a direita e outro para a esquerda. Pe-
las paredes beges, espreitam portas de madeira que esperam a entrada 
de alunos e professores aborrecidos com as suas respectivas profissões. 
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Há também quadros de cortiça a cortarem o constante bege dos cor-
redores extensos e ainda vazios, como se toda a situação se tornasse, 
de facto, mais emocionante depois daqueles avisos, concursos e dados 
afixados em folhas extremamente brancas e engomadas. Do tecto do 
átrio pende um candeeiro enorme, feito do que parecem ser pequenos 
cristais, um dos que nos relembra grandes bailes de gala – muito pro-
vavelmente, é apenas uma imitação. O chão é mais frio do que o gelo, 
construído em calcário cinzento, não fabricado para possíveis quedas.

Toda a gente parecia conhecer alguém, visto que, aqui e ali, se viam 
grupinhos de rapazes ou raparigas que falavam, excitantemente, sobre 
as suas férias de Verão. Mas não a Maria!

A Maria permanece sozinha, sentada bem ao fundo do corredor, 
olhando e avaliando o seu reflexo no vidro da janela.

A certa altura, as empregadas mal-humoradas empenham-se em 
reunir todos os alunos. Neste momento Maria percebe: não importa 
quão chique é a escola, as funcionárias de bata azul hão-de ser sempre 
mal-humoradas.

– Estejam atentos, meninos, estejam atentos – avisa uma delas. Es-
ta é grande, gorda e tem o cabelo mais preto que a escuridão; chama-                                                                                                 
-se Amélia, ou pelo menos é o que se lê na placa que tem presa ao 
peito. – Vou chamando pelas turmas e dizendo as salas para onde 
devem ir. Aí estará a vossa Directora de Turma, à vossa espera.

Como é de esperar, a sua turma, 5ºA, é a primeira a ser chamada.
Maria junta-se ao grupo de pequenos alunos que também reagi-

ram à chamada da sua turma, e todos se dirigem à sala 3, conduzidos 
por uma outra funcionária. Uns magros, outros gordos, uns morenos, 
outros loiros, todos eles são alegres e vaidosos. Maria sente-se, de 
imediato, totalmente deslocada ali, como se nada daquilo lhe devesse 
pertencer; sente-se como um peixe fora de água – sim, ela acreditou, 
por escassos momentos, que estava prestes a sufocar.

Seguiram a empregada ruiva até à tal sala três e entraram, sem ela, 
em fila indiana. Depararam-se, então, com a sua Directora de Turma.

Ela era velha e feia – para quê mentir? – com aquele ar de sonsa 
que irrita qualquer um. Disse-lhes «olá» naquele específico tom de voz 

estridente e, depois, bocejou palavras tão papadas que lhe corriam da 
boca – parecia que estava a falar com bebés. Desde logo, detestou-a; 
e, apesar de ser feio julgar as pessoas pela aparência, algumas vezes 
acertamos!

– Sentem-se onde quiserem – ordenou.
Os rapazes e raparigas foram-se sentando ao lado do seu compa-

nheiro preferido, falando alegremente, animados com a novidade de 
tudo aquilo. Porém, a Maria, como não conhecia ninguém, sentou-se, 
lá ao fundo, numa mesa riscada, embrenhada na solidão – tão perto, 
mas também tão longe, do que se estava ali a passar.

A professora com a mania de que os alunos eram os seus netinhos 
começou a deambular sobre as regras de funcionamento da aula, o 
horário, etc. A coisa não podia estar a correr pior: Maria sentia-se 
rejeitada e aquela porcaria nunca mais acabava...

Às oito horas e vinte e oito minutos, alguém bateu à porta. A pro-
fessora, que Maria acabara por descobrir que se chamava Adelaide, 
rebuscou a sua pior cara e abriu. Ouve-se o eco duma voz fina e me-
lódica a pedir desculpa pelo atraso.

Uma menina entra na sala, de caderno e livros debaixo do braço 
direito. Ela é da altura ideal e bastante magra; tem o cabelo loiro, 
encharcado, enrolado em duas bonitas tranças; os seus olhos são cas-
tanhos e a sua pele bastante morena. Usa collants brancos e uma saia 
castanha escura, que combinam com a camisola azul de letras estam-
padas.

Desde o momento em que ela pisa os tacos sujos do chão da sala de 
aula, ouvem-se, de todos os cantos da sala, vozes de criança a chamá-
-la e a cumprimentá-la. Ela cumprimentou-os a todos, alegre, mas no 
fim, qual é o espanto de Maria quando não se senta na carteira dos 
seus amigos, mas sim ao pé dela, da Maria.

– Olá! – cumprimentou-a de forma despachada.
– Olá – respondeu a Maria timidamente (apesar da vergonha não 

constar na sua personalidade.)
– Chamo-me Mariana – apresentou-se, sem mais nem menos, em 

tom alegre.
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– Eu sou a Maria.

Quando tocou para a saída, a Maria foi a primeira a sair da sala e 
da escola, sem se despedir de ninguém. Era verdade, tinha gostado 
daquela tal Mariana, contudo o resto continuava a deixá-la frustrada.

Olhou para trás, à medida que subia a rua que a levava à paragem 
de autocarro. Viu Mariana ser cercada pelas amigas, que por fim en-
traram para os respectivos carros. 

•

A Maria morava numa casa grande, perto de um bairro, onde viviam 
os seus amigos ciganinhos que tivera de deixar para trás. Logo que 
chegou a casa pousou as coisas e foi a correr ter com eles mesmos. 
Estavam a jogar futebol.

– MARIA! – gritou alegremente um rapaz baixo e moreno. – Co-
mo foi a escola?

– Nem queiras saber. Odeio aquela PORCARIA. Posso jogar? – 
acabou por perguntar.

– Com certeza – respondeu o tal rapaz, Fábio.
Jogou até a mãe, no seu caminho para casa, a descobrir e a mandar 

entrar no carro. Pelo caminho censurava a pobre Maria, apesar de ela 
não abrir a boca – era astuta ao ponto de perceber que a melhor defesa 
era ignorar. E quando chegou a casa, correu para o quarto, trancando 
a porta.

Fechou a janela e as cortinas, até o quarto ficar totalmente escuro. 
Já não era a primeira vez que o fazia. Pegou na vela já quase gasta e 
acendeu-a… – penso que construiu aquele cenário para demonstrar 
como estava, perdida na escuridão em busca de uma pequena luz que 
a guiasse – …estendeu-se no chão e pensou mais uma vez nele… – ou 
seria apenas luto?

4

Hoje já não quero escrever um livro, hoje quero simplesmente escrever para 
mim. Quero explicar a mim própria, somente…

Bem, estava a falar do Ricardo, o rapaz alto e moreno de olhos azuis. 
Muito bem…

Era um dia de Verão, não muito quente, e eu fui enviada para um campo de 
férias, onde, infelizmente, não conhecia ninguém.

Situava-se no meio do campo e tínhamos que dormir em tendas. Havia 
um rio lá perto, onde a água corria à velocidade do vento.

A viagem de camioneta demorou, mas f inalmente chegámos. Fiquei 
impressionada com a beleza que me rodeava. Senti, ou penso que senti, que 
eu pertencia àquele lugar. 

•

O primeiro dia foi muito aborrecido, visto ter de estar lá sozinha, enquanto 
todos os outros sorriam acompanhados – aquela sensação que sentira ao 
princípio desvanecera-se, dando lugar a uma impressão de desenquadra-
mento.
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Os dias seguintes foram uma espécie de reflexo turvo do primeiro: con-
tinuava só eu no retrato, cada vez mais a tremer e a balançar de tédio. Po-
rém, exactamente no quarto dia, enquanto caminhava pelo bosque perdida 
em pensamentos, as coisas tomaram um rumo que fizeram daquele um dia 
extremamente especial.

Um grupo de amigos encontrava-se ao fundo do campo a rir e a tocar vio-
la. Eram uma cambada de giraços, apesar de alguns parecerem um pouco 
convencidos. Ainda assim achei-os divertidos e giros, embora não os tivesse 
observado de perto, nem trocado uma simples palavra com nenhum deles (o 
que não me dava um grande espaço para fazer interpretações).

Estavam sentados em roda, sem terem sequer reparado em mim. 
O que estava em frente a mim era giro, mas nenhuma beleza por aí 

além. Era loiro, moreno e tinha uns olhos especialmente belos; só o narigão 
e as dentuças lhe estragavam a imagem de modelo. 

À sua direita, estava sentado um rapaz a quem já tinham chamado 
“Rodrigues”. Este era magrinho e bastante baixo. O seu cabelo loiríssimo 
brilhava como o sol nascente; e o mar do Pacífico, quente mas agitado, vivia 
nos seus olhos. As suas feições eram bonitas.

Depois havia um outro rapaz. Com um corpo mais harmonioso, mas 
feições vulgares. Olhos castanhos-escuros e cabelo curto, muito escuro. A sua 
pele era clara, no entanto perfeita, sem registo de uma única borbulha ou 
ponto negro.

Uma rapariga sentava-se ao seu lado. Tinha aquela expressão das prin-
cesas dos f ilmes, caracóis perfeitos, enrolados cuidadosamente, num tom 
de loiro-arruivado. Os seus olhos eram igualmente castanhos. Um corpo 
engraçado, de meter inveja a muitas raparigas, envergando uma saia de-
masiado curta e um top demasiado decotado. 

Havia mais pessoas no grupo, mas as restantes estavam todas de costas 
para mim: um era loiro, outro tinha caracóis castanhos; uma outra rapariga 
e um rapaz de cabelo muito escuro, ondulado. 

A música que eles cantavam era alegre, de acordes harmoniosos. Era 
fresca, de Verão e cheirava a maresia e a flores silvestres – framboesas com 
açúcar!

– Watching the morning change in that summer… – cantavam, trans-
formando a melodia do vento.

E, afinal o que tem esse dia de tão especial? – pergunto-me. A resposta é 
fácil – Foi o dia em que o vi e ouvi!

Maria



" O livro Para a Eternidade começou aqui, na Filipa de Vilhena, 
estando a Escola muito presente ao longo da obra.

Assistimos ao crescimento da Marta, e ao despertar, muito jovem, para a literatura.
Rendemo-nos à sua escrita sensível na leitura das páginas deste livro. "

Ana Vidal (profª bibliotecária da Escola Filipa de Vilhena)

" Uma capacidade de escrita e de enredo surpreendentes.
Uma autora a seguir com atenção nos próximos anos. "

 Carlos Lopes (editor)

•

Para a Eternidade retrata uma história de amor entre dois adolescentes 
oriundos de contextos sociais distintos, que se conhecem na melancólica 

cidade do Porto. 

Maria é uma menina bastante peculiar: criada num ambiente em que 
o luxo se sobrepõe sempre ao apoio familiar, desenvolveu uma certa 
insegurança em relação às pessoas que a acompanham na vida. É então 
que conhece Gabriel: um rapaz humilde, proveniente de um contexto 
familiar destroçado em que a violência, o alcoolismo, a depressão e a 

falta de recursos estão sempre presentes.

Maria é o primeiro amor de Gabriel, mas será Gabriel o de Maria? 
Cansada de perder, desde pequena, toda a gente que a rodeia, Maria 
descobriu uma forma de nunca mais voltar a ficar sozinha - um 
amigo imaginário com quem criou toda uma história de vida e que 
ama incansavelmente. O que acontece quando Gabriel e Maria tentam 
desenvolver a sua relação amorosa? Irá o amigo imaginário de longa 
data intrometer-se entre os dois? Ou será que, agora que envolvida 
numa verdadeira relação, a adolescente consegue deixá-lo de parte? 
Para a eternidade ilustra as batalhas interiores que Maria e Gabriel vão 
enfrentando no desenrolar da sua relação, num Mundo em que amar é, 
por vezes, um risco demasiado grande… Afinal, será uma promessa de 

eternidade um peso demasiado árduo para suportar?  


