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A História segundo 
José Maria

1

Há cerca de 100 anos, a Praia começou a ver-se procurada 
por banhistas e veraneantes, alguns deles a conselho médico 
devido à reconhecida qualidade da região pelos seus teores 
em iodo, cuja presença se sente a cada inalação de ar, quando 
junto ao mar e, principalmente, ao mergulharmos, sempre que 
a bravura das águas o permite. Foi por essa altura que o meu 
bisavô, farto dos caprichos meteorológicos que, ora bons, ora 
péssimos para a produção dos pêssegos rosa, das maçãs reineta 
pardas, ou das pêras rocha, resolveu então assentar arraiais 
um pouco mais perto do mar, mesmo junto à falésia que caía 
sobre o areal, na jovem localidade que passou a ser chamada 
de Praia, simplesmente.

Num terreno improdutivo, devido à extrema proximidade 
do mar, o meu antepassado começou por construir uma espécie 
de barraca a servir de apoio a uma esplanada, que constituiu o 
primeiro passo para aquilo que, pouco tempo depois, então já 
em alvenaria, ficou conhecido como Casa de Pasto Ideal da Praia. 

Ao que parece, o meu bisavô trocou um ano de incertezas 
por três meses de intenso trabalho, caso os nevoeiros, por 
vezes frequentes, não viessem estragar todas as expectativas, 
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concentrar as minhas atenções na pensão que, entretanto, se 
tornou numa unidade hoteleira com uma qualidade acima da 
média, o que levou o meu pai a dizer-me:

— Se quiseres muda o nome para estalagem, hotel, pou-
sada...

— Nasceu Pensão Ideal da Praia e assim ficará! 
Senti-me orgulhoso de imitar o meu pai, aliás, a par do 

avô José Maria, eram as pessoas de referência, que tudo faria 
para seguir os exemplos e, tal como eles, granjear o respeito, 
admiração e amizade de toda a comunidade da Praia e locali-
dades próximas; no entanto, havia uma excepção, o sargento 
Castaño, que protagonizava uma velha rivalidade com o meu 
pai, que vinha desde os tempos em que ambos conheceram a 
minha mãe.

Esmeralda, a minha mãe, ajudante de cabeleireira na sede 
da freguesia a que a localidade da Praia pertencia, era a moça 
mais requisitada das redondezas, em todos os bailes da socie-
dade recreativa local, os rapazes chegavam a sortear a ordem 
com que requisitavam a graça de uma dança. Aos poucos, ela 
foi descartando os diversos pretendentes e parecia ter escolhido 
um jovem e garboso militar da Guarda e, quando o namoro 
parecia já adiantado, ao fim de quase ano e meio de comissão 
em Angola, apresenta-se, em gozo de férias, o jovem alferes 
miliciano João Teixeira ou João da Praia. Parece ter sido amor 
à primeira vista, quem por vezes me falava disso era o Ti Zé 
Ferreira, velho banheiro e concessionário de todo o apoio de 
praia.

Preterido, quando já se julgava seguro dos favores da Es-
meralda, o militar da Guarda não perdia oportunidade para 
descarregar a sua raiva, soltando ameaças ao João da Praia e 
não se escusando a pouco veladas insinuações sobre a honradez 
e princípios daquela que veio a ser a minha mãe. Felizmente, 
o meu pai era bem mais querido no meio que o galego da 
Guarda, que mais não teve a fazer que acabar por calar os seus 
impropérios e aceitar uma transferência para lugar distante.

Voltou anos mais tarde, já como sargento, para comandar 

mas com ou sem o sucesso esperado, o negócio passou para 
o meu avô, sinal de que as coisas até não terão corrido mal 
de todo, e é dessa época a construção da habitação da família 
que, por sua vez, era pouco depois ampliada para se iniciar 
nova expansão do negócio. Alguns quartos, propositadamente 
construídos a mais, passaram a servir para albergar alguns ba-
nhistas que pretendiam usufruir do iodo da praia durante 24 
horas por dia, durante uma ou mais semanas. É pela iniciativa 
do primeiro José Maria da família, o meu avô, que acaba por 
nascer o primeiro embrião de “hotelaria” da localidade da Praia.

Não foi de repente que a Pensão Ideal da Praia nasceu, 
como já se disse, o pontapé de saída vem do tempo do meu 
bisavô, ao longo dos anos, no decorrer das muitas ampliações 
que a casa da família conheceu, passou-se do aluguer de um 
ou outro quarto durante a época de Verão, para, já sob a égide 
do avô Zé Maria, se proceder então a uma profunda remodela-
ção na estrutura do edifício e o lugar da Praia conheceu a sua 
primeira unidade hoteleira, ali, bem junto à falésia e paredes 
meias com a casa de pasto.

Curiosamente, a cada geração Teixeira, sucedia uma vocação 
diferente na gestão dos negócios da família: ao que me contam, 
o meu bisavô privilegiou a parte de restauração, enquanto o 
avô Zé Maria parecia mais vocacionado para os destinos da 
pensão, logo de seguida o meu pai aparece a dar prioridade à 
casa de pasto, tendo-se sobreposto os genes do meu bisavô, e 
acabou por transformar a parte de restauração num local de 
culto gastronómico, onde os peixes e os mariscos tinham um 
lugar de eleição. A dada altura propõem-lhe:

— João, porque não mudas o nome de casa de pasto para 
restaurante ou marisqueira...

O meu pai era peremptório:
— Nasceu Casa de Pasto Ideal da Praia e assim será enquanto 

eu for vivo, o meu filho Zé Maria fará depois o que entender. 
Sinto que é algo que devo ao meu avô.

Eu ainda não tinha encontrado a minha vocação, mas 
desde logo me foi destinado, enquanto o meu pai fosse vivo, 
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ideal de um homem dedicado à indústria hoteleira, abominava 
a parte da restauração, daí a contratação da Ivone, e somente 
tolerava o que dizia respeito à pensão propriamente dita, onde 
chegou a abrir um pequeno salão de cabeleireira, a sua profissão, 
para atender às necessidades capilares das nossas hóspedes.

Um dos mais famosos clientes e que desde há muitos anos 
vinha passar largas temporadas à Praia, alojando-se sempre na 
Pensão Ideal, tratava-se de Paulo Ruiz de Melo, famoso escritor, 
várias vezes apontado como um futuro prémio Nobel. Chegava a 
fazer estadias de seis meses, de Abril a Outubro, nos primeiros 
tempos com a mulher, que eu nunca cheguei a conhecer, tendo 
continuado fiel à pensão mesmo depois de viúvo. 

Andaria eu pelos 10 ou 11 anos de idade, quando, por dois 
anos seguidos, se fez acompanhar na sua estadia por um jovem 
artista plástico de pêlo na venta e um autêntico Casanova, 
que assinava as suas obras com um simples Caravaca. Só ao 
serão os dois se juntavam e não prescindiam de uma hora de 
conversa, até que o nosso escritor, impreterivelmente às 11 da 
noite, recolhia ao seu quarto para só dele sair no dia seguinte 
às oito da manhã, hora a que, na zona do restaurante reservada 
aos hóspedes da pensão, já o esperava o pequeno-almoço, que 
se compunha de leite morno pingado com um pouco de café 
e duas torradas de pão caseiro bem barradas com manteiga.

O nosso pintor, mal se despedia do Ruiz de Melo, descara-
damente tentava a sua sorte com a Ivone, aquilo que se pode 
chamar um mulherão, de feições rudes, mas tratava-se de uma 
morena de fartos seios, boas ancas e carnes rijas, isto segundo 
a opinião do nosso escritor, também ele um apreciador. Como 
invariavelmente não tinha sucesso nesta demanda, o Caravaca 
lançava um piropo à minha mãe, caso esta estivesse presente, 
chamava-lhe a Audrey Hepburn da Praia, e ia fazer a ronda 
dos bares da zona até altas horas da noite. No dia seguinte, só 
aparecia ao mundo por volta da hora do almoço, quando, por 
essa altura, já o amigo, o escritor, tinha completado os seus 
rituais matinais.

Tomado o pequeno-almoço, Ruiz de Melo voltava ao quarto, 

o posto local e encarregou--se de reacender a velha rivalidade, 
tentando valer-se das suas atribuições que acabou por exceder. 
De quando em quando tomava a iniciativa de vistoriar as ins-
talações do restaurante, tentando encontrar qualquer pretexto 
para ameaçar o meu pai de qualquer punição, que dizia relevar, 
logo em seguida, em agradecimento pelo almoço ou jantar que 
nem sequer lhe fora oferecido, mas que considerava como tal. 
Ao fim de meia dúzia de vezes, o meu pai, já farto de ter de 
“oferecer” as suas lagostas e lavagantes ao sargento, que nos 
seus almoços não fazia por menos, começou a pedir-lhe:

— Meu caro sargento Castaño, vou precisar que me assine 
este talão de almoço, sabes, é para o nosso controle contabi-
lístico e para justificar perante algum fiscal que apareça o que 
eu fiz às lagostas que comprei… ainda vão dizer que ando a 
fugir ao fisco.

— Claro, eu compreendo. Dá cá que eu assino e se tiveres 
aí alguma anterior...

— Não vale a pena buscar as antigas, mas para o futuro, 
quando o gajo das finanças aí aparecer, justifico esta refeição 
como fornecida a uma autoridade que aqui se apresentou em 
serviço.

Ao fim de quatro meses, apareceram na secretária do Co-
mandante Territorial da Guarda, uma série de facturas da Casa 
de Pasto Ideal da Praia, por refeições fornecidas, em serviço, 
ao sargento Castaño. Não se sabe, ao certo, o que se passou, 
mas o sargento da Guarda, depois de ter sido chamado ao co-
mando, nunca mais apareceu para comer no nosso restaurante 
e só voltou a mostrar as suas garras alguns anos mais tarde, 
quase logo a seguir à minha mãe se ter separado do meu pai, 
deixando a gestão da Pensão Ideal entregue à minha avó que, 
felizmente, passou a ter a ajuda da Ivone, nossa empregada e 
o braço direito de toda a família nos destinos do restaurante.

Não me lembro de ter assistido a qualquer discussão entre 
os meus pais, mas tornou-se evidente que a paixão que os unira 
cedo arrefeceu, acabando por, tacitamente, continuarem juntos, 
mas sempre bem distantes. A minha mãe não era a companheira 
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— Olá Caravaca, o amigo hoje madrugou!
— Só Deus sabe o que me custou, mas o barulho do mar 

não me deixou dormir mais.
Almoçavam os dois juntos, bem, almoçar só o Ruiz de Melo, 

porque o Caravaca, acabado de acordar, não tinha vontade para 
mais que uma sopa e uma ou duas peças de fruta, era já pela 
hora da merenda que a cozinha da Casa de Pasto tinha que 
lhe preparar algo de mais substancial, normalmente solicitava 
à cozinha que lhe levassem essa refeição extra ao último dos 
terraços, onde, no solário, ou no jardim de inverno, montava 
o seu cavalete e passava horas a pincelar uma tela, ora tendo 
uma fotografia por modelo, ora directamente versando qualquer 
motivo que dali vislumbrava, e não eram poucos os motivos 
numa paisagem que dali se desenvolvia num ângulo de 360 graus.

O conjunto edificado, composto pelo restaurante e pela 
pensão, era formado por três corpos principais dispostos em 
socalco, consoantes com as três grandes ampliações realizadas 
ao longo dos anos, todas eles tinham grandes terraços como 
cobertura, servindo o primeiro essencialmente de esplanada 
de apoio ao restaurante, o segundo somente como solário e o 
último, o mais alto e já sobranceiro a uma zona da falésia, onde 
a altitude desta estabilizava numa espécie de pequeno planal-
to, aí, o meu pai tinha mandado edificar uma estrutura quase 
totalmente envidraçada, que servia de jardim de Inverno, pelo 
menos era este o nome por que todos designavam aquela zona 
do edifício. Era também aí que eu contemplava as tempestades 
no mar e, muito especialmente, as trovoadas, principalmente 
quando nocturnas que, com o apagão que quase sempre pro-
vocavam, melhorava o efeito do espectáculo, iluminando o 
mar até ao horizonte durante cada descarga eléctrica. Numa 
noite de intenso trovejar, fui lá encontrar o pintor Caravaca na 
companhia do escritor Ruiz de Melo. Dizia o primeiro:

— Ainda um dia ponho isto numa tela!
— Ainda hei-de encontrar as palavras para descrever este 

espectáculo! — Dando pela minha presença, acrescentou: — 
Meu jovem amigo, no dia em que o conseguir, pode chamar-me 

provavelmente para completar a sua higiene e passados cerca 
de 10 minutos voltava, vestido como sempre, fato completo e 
colarinho adornado com um laço feito à mão, que variava na 
cor consoante o lenço que usava no bolso de peito do casaco, 
adorno que, mal chegava à praia, era usado para, de cinco em 
cinco minutos, enxugar o suor da testa, mesmo que esta ainda 
estivesse seca.

— Mas poderia não estar! — Dizia.
Ao chegar à praia, já tinha o seu toldo montado pelo Ti 

Zé Ferreira, situado na zona que acordara com o meu pai ser 
reservada aos hóspedes da pensão. O toldo do nosso escritor 
era o primeiro junto às escadas que desciam do paredão para o 
areal e o mais perto do mar. A cadeira, tipo realizador, estava 
fechada para entalar o Diário de Notícias de modo a que as 
suas folhas não se espalhassem pelo areal, por acção do vento. 
Despia o casaco que pendurava nas costas da cadeira, arrega-
çava as mangas da camisa até aos cotovelos, descalçava-se e 
arregaçava as calças até aos joelhos, pegava então no jornal, 
dava uma vista de olhos na primeira e na última página e, 
com o diário debaixo do braço, iniciava o seu passeio à beira 
de água que durava invariavelmente 45 minutos. Nunca o vi 
molhar os pés e por isso a minha curiosidade levou-me um dia 
a perguntar-lhe porque arregaçava as calças. Respondeu-me:

— Um dia, pode apetecer-me molhar os pés!
Também nunca o vi ler o jornal durante o passeio:
— Porque é que o senhor Ruiz se dá ao trabalho de o levar?
— Sabe-se lá se algum dia não me apetece lê-lo, ali em 

baixo, sentado numa rocha!
Acabado o passeio, sentava-se debaixo do toldo e, após 

cinco minutos a olhar o mar, iniciava a leitura do jornal, ritual 
que durava até quase a hora do almoço, então fazia o inverso 
do que fizera na chegada à praia, excepto calçar-se, ia sempre 
descalço até à pensão, acabava a sua estadia no areal com o 
fechar da cadeira e entalar nela o jornal, para que o Ti Zé Fer-
reira fizesse as palavras cruzadas. Caso o Caravaca já estivesse 
levantado o cumprimento não variava:
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em demanda das lotas para aquisição de peixe fresco, chegando 
a fazer jornadas de cerca de 200 quilómetros e só regressava 
a casa no dia seguinte, já com o dia nascido. Constatei que 
as demandas da minha mãe nas noites de segunda para terça 
tinham só o quarto do Caravaca como destino. Nunca ela, já 
sabendo que a descobrira, me tocou no assunto, excepto no 
final do Verão, quando, de malas feitas, se veio despedir de 
mim anunciando-me que se ia embora com o pintor:

— Depois, se quiseres, podes vir viver comigo.
Foi coisa que nem sequer questionei, não me via a viver 

noutro local que não na Praia. Assisti à despedida dos meus pais, 
cerimónia formalíssima, como se nada de especial se estivesse 
a passar, o meu “velho” João da Praia chegou mesmo a apertar 
a mão, bem cordialmente, ao Caravaca, dizendo:

— Espero, sinceramente, que sejam muito felizes!
O escritor Ruiz de Melo, sentindo-se meio responsável pelos 

acontecimentos, fora ele a trazer o Caravaca para a pensão, mal 
o táxi acabara de partir levando o casal, dirigiu-se ao meu pai 
numa tentativa de desculpas ou algo parecido:

— Meu caro amigo Teixeira, eu não sei o que dizer... nem 
imaginava...

— O amigo não se preocupe, isto só veio acabar o que já 
não existia. Só temo pelo Zé Maria...

Por mim, não haveria nada a temer desde que não me 
tirassem da Praia, não por qualquer ressentimento para com a 
minha mãe, mas muito especialmente por não conceber viver 
longe do barulho do mar, mesmo que este estrondeasse toda a 
sua fúria e me salpicasse de água salgada, quando o vento Sul 
ajudava o rebentar das ondas a borrifar a janela do meu quarto.

O sargento Castaño voltou à carga, com Esmeralda fora, 
nada faria contra ela, as esperanças de a reconquistar nunca as 
tinha perdido, desta vez esquecido da Casa de Pasto, apontou 
as suas baterias para onde julgava poder descarregar toda a 
sua raiva contra o João da Praia, usando, desta vez, a Pensão 
Ideal, indispondo os hóspedes e por tabela o seu velho inimigo. 
O primeiro ataque teve o pretexto de um simulacro de qual-

de escritor.
Enquanto o pintor Caravaca passava as tardes no jardim de 

inverno, o escritor Ruiz de Melo passava esse mesmo tempo num 
pequeno escritório, que já lhe fora reservado nos tempos do avô 
José Maria, com uma estratégica janela de onde se dominava o 
pôr-do-sol. Aí ia destacando folhas de um bloco que, depois de 
escritas a lápis, amontoava ou intercalava numa ordem que só 
ele sabia qual, mas tinha a ajuda de um pesado pisa papéis para 
evitar que uma fortuita corrente de ar transformasse aquela 
sequência de folhas num puzzle de difícil resolução. No final 
do Verão, ou já com o Outono em andamento, despedia-se, 
levando com ele aquele maço de folhas bem atado. Era mais 
um livro para o prelo ou, como por vezes acontecia…

— Ficará a aguardar melhor inspiração. A época não me 
correu bem...

Era este o protótipo das anuais estadias na Pensão Ideal 
da Praia, a época fértil do seu trabalho, e tinha, em média, 
uma “boa colheita” de três em três anos, guardando os “maus 
frutos” para “uma época mais próspera”, e não era raro o ano que 
anunciava logo no início:

— Este ano, venho rever matéria, tenho bom material, 
mais que suficiente para um bom produto final.

Aquele Verão não parecia diferente dos outros e já com 
o aproximar do fim da estação, numa segunda-feira, já noite 
avançada, coisa rara em mim, levantei-me para acudir a uma 
necessidade fisiológica, algo atrapalhara a minha digestão, e, 
com espanto meu, mal saíra da casa de banho para o corredor, 
ao fundo, vi a minha mãe em camisa de noite a sair do quarto 
do Caravaca. Parámos os dois fitando-nos por uns momentos, 
nada dissemos um ao outro e entrei no meu quarto sem saber o 
que pensar. Só de madrugada, resolvi que calar aquele assunto 
seria o melhor, era assunto entre o meu pai e a minha mãe.

Era à segunda-feira que o meu pai tratava das compras para 
o restaurante, dia em que só se serviam refeições aos hóspedes 
da pensão, a casa de pasto fechava ao exterior. As compras de 
mercearia eram feitas durante o dia e, logo após o jantar, saía 
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Guarda sempre se tinha revelado de extrema competência a 
resolver todas as ocorrências, a maior parte delas a serem 
eliminadas antes de nascerem. Toda a área da sua jurisdição 
era naturalmente pacata, onde as desavenças pouco mais eram 
que frutos de álcool a mais. De tempos a tempos, lá aparecia 
um caso mais grave de litígio de limites de propriedade e era 
aqui que as ameaças de tiros de caçadeira apareciam, mas o 
sargento parecia ter um faro especial e detectava as situações 
antes de eclodirem.

Sem dúvidas que era o lugar da Praia o mais sensível, 
muito especialmente no período estival, quando os bares e a 
discoteca funcionavam até altas horas, ou mesmo até de manhã. 
Bandos vindos de fora à procura de “especial” divertimento ou 
mesmo só por arruaça, nas noites de fim-de-semana, faziam a 
sua aparição com alguma frequência, mas o sargento Castaño 
encarregava-se de deter no posto os mais excitados até que 
lhes passassem os vapores da “euforia”, antes que as cenas de 
vandalismo começassem. 

E assim, pacata, seguia a vida de todos os habitantes da 
Praia, aos quais eu sempre me orgulhei de pertencer e por 
nada deste mundo me via a trocar por qualquer outro lugar 
para viver, até que o meu pai me anunciou:

— Vais passar as férias do Natal com a tua mãe, e depois 
veremos se ficas com ela, ou se voltas para cá...

— Mas eu...
— Mas tu, nada! Vais mesmo! Depois das férias e sobre 

a questão de lá ficares, a tua opinião será levada em conta… 
talvez valha 50%... Quanto ao passares, ou não, este Natal com 
a Esmeralda, a tua opinião vale zero.

Não valia a pena respingar, seria uma mera perda de tem-
po a queimar neurónios para inventar argumentos, por mais 
válidos que estes fossem. Iria custar-me não poder estar, na-
quelas férias, com o meu grande amigo Rui, o único rapaz de 
entre os irmãos da família Cunha. Era com ele que partilhava 
todas as minhas actividades durante os períodos que estava 
na Praia, também não iria poder ver a Eduarda, a irmã mais 

quer coisa, já a desoras, a obrigar toda a gente a interromper 
o seu descanso. Valeu o cabo Gomes, velho amigo de meu pai, 
que antecipadamente o avisou, os hóspedes, já prevenidos, 
aderiram ao simulacro como um divertimento, gozando uma 
diferente noite das suas férias. O corpo da Guarda e hóspedes 
foram brindados com uma ceia que nem o sargento rejeitou, 
apesar da desilusão que sentia por não ter conseguido o pleno 
dos seus objectivos, indispor o João da Praia, ficou com a ceia 
como recordação.

O segundo ataque, também antecipadamente delatado 
pelo cabo Gomes, e levado a cabo já no último mês do Verão, 
consistiria numa rusga, visando um qualquer atentado “aos bons 
costumes”. Era uma acção também a ser perpetrada de noite e 
adivinhava-se bem incomodativa para os hóspedes. Felizmente 
era o mês de férias do coronel de artilharia Farropas d’Oliveira, 
viúvo, professor de ciências do comportamento no Colégio 
Militar e que todos os anos nos presenteava com uma estadia 
de três semanas, na companhia da sua filha Letícia.

O sargento Castaño, após dadas as instruções aos seus 
homens, ainda no exterior da pensão, acaba por ser recebido 
na recepção pelo coronel, trajado a rigor e exibindo, além dos 
galões, todas as medalhas de uma brilhante carreira, e inquiriu o 
guarda das razões da sua presença em hora tão despropositada, 
por tão tardia. Não esperando aquela recepção, o comandante 
do corpo da Guarda tentou dar o seu melhor nas explicações, 
mas ainda ia a meio quando foi interrompido por um vozeirão 
bem habituado a dar ordens:

— Então o nosso sargento quer insinuar que eu, Farropas 
d’Oliveira, coronel de Artilharia, venho de férias com a minha 
filha para um bordel!

A rusga acabou ali e acabaram-se os pretextos para o sar-
gento continuar a molestar o João da Praia, além do mais, 
tratava-se de uma das pessoas mais queridas de toda a região 
e tanta hostilidade declarada poderia ser-lhe perniciosa e aba-
lar todo o prestígio que já tinha granjeado. Tirando os casos 
com o seu “inimigo de estimação”, o comandante do posto da 
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Dois dias antes do Natal, que estava “condenado” a passar 
com a minha mãe, contando com a companhia do actual na-
morado, um homem um pouco mais velho que ela, mas, este 
sim, parecia verdadeiramente apaixonado, dei comigo no centro 
da cidade à procura de uns presentes de última hora quando, 
na montra de uma livraria de renome, um cartaz me chamou 
à atenção. Dizia:

A PENSÃO IDEAL
A última obra de Paulo Ruiz de Melo

Tinha que comprar aquele livro, já tinha lido alguns contos do 
nosso escritor e, apesar de não se dirigirem ao gosto padrão de 
um adolescente, de um ou outro desses textos tinha gostado 
bastante, mas aquele livro não seria para oferta, seria para mim. 
A Pensão Ideal, afinal o mesmo nome da nossa, provavelmente 
a reconheceria naquelas páginas que comecei a folhear mal tirei 
o volume do escaparate. Não resisti a ler, logo ali, as primeiras 
linhas que apareciam escritas. Não era uma dedicatória formal 
mas sim uma carta dirigida ao João da Praia, o meu pai:

Meu caro amigo João da Praia
Se é verdade que este romance saiu da minha imaginação, foi 

esta fertilizada pelas muitas histórias que seu pai e você me foram 
contando ao longo dos anos em que os amigos me foram albergando, 
aí mesmo, bem junto ao mar.

Alguns desses deliciosos episódios, que o amigo me narrou com 
o rumor do mar como som de fundo, poderão ser reconhecidos neste 
livro, apesar de tudo o que deles modifiquei...

Ver ali, em livro escrito por autor famoso, as menções ao 
meu pai e ao meu avô, encheram-me de orgulho e bebi avida-
mente todas as palavras escritas naquela página que acabava 
assim:

... a imensa saudade de seu pai, o velho amigo José Maria 
Teixeira, e expressar a imensa gratidão por todos os momentos que 
partilhámos e haveremos de partilhar nesse gracioso lugar da Praia...

— Folgo em ver o jovem amigo a folhear o meu livro!

velha e por quem eu nutria uma mal disfarçada e incontrolada 
paixão, infelizmente não correspondida, até teria saudades por 
não ter oportunidade de enxotar a “miúda”, a Catarina, a mais 
nova dos Cunha, que se colava a nós como uma lapa, mesmo 
nas brincadeiras mais reservadas ao sexo masculino. 

Ainda conseguimos estar juntos um dia, os Cunha chega-
ram na data prevista à sua casa de férias, uma mansão junto 
à falésia e que distava da pensão cerca de 100 metros pelo 
caminho que bordejava as arribas, então o meu pai condescen-
deu em atrasar 24 horas a minha partida para casa da minha 
mãe. O que costumava ser o dia de alegria pelo reencontro, 
transformou-se no triste dia da despedida. Ao subir para o 
autocarro prometi ao Rui:

— Vou ver se convenço a minha mãe a vir cá passar o fim 
de ano.

— Fazíamos aí uma festança do caraças!
Lá fui até casa da minha mãe, então já sem o Caravaca, o 

romance acabou quando este tinha ido pintar os seus quadros 
para Nova Iorque e recusara-se a levá-la, e então, com a ajuda 
do meu pai, estabeleceu-se com um salão de cabeleireira na 
periferia da grande metrópole, que constituía a capital e toda 
a zona urbana envolvente.

Como até ao centro da capital, de comboio, levava pouco 
mais de um quarto de hora, levava uma lista de filmes que 
queria ver e o meu pai, além de uma boa mesada, dera-me a 
indicação dos monumentos e museus que deveriam receber a 
minha visita, foi assim que fui passando os dias. Saía de casa 
logo a seguir ao almoço e regressava para jantar:

— Não venhas de noite que aqui, depois de certa hora, é 
perigoso. — Avisava-me a minha mãe.

Também ela tinha sido generosa na mesada que me ofe-
receu, o que me proporcionou algumas experiências com que 
até ali, tinha então 14 anos, nunca ousara sonhar, uma delas 
foi ir ao teatro, de táxi, porque as sessões eram nocturnas e 
parece que os perigos, muitos! Já no final das férias consegui 
repetir a experiência.
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em conflito com ela, principalmente depois de ter negociado 
um acordo que previa ir fazer a passagem do ano à Praia e, por 
outro lado, não era significativo adiar o início da leitura de A 
Pensão Ideal por um ou dois dias, o pior foi o veredicto, logo 
a seguir ao Natal:

— Este livro não é para a tua idade!
— Está bem, mas dá-mo, fica para oferecer ao pai. — 

Tentei eu.
— Eu depois mando-lho.
Não fosse o fim de ano prometido a passar na Praia, a 

altercação teria sido séria. Mas não fazia mal, ainda passaria 
pela livraria para comprar outro volume, o azar perseguia-me, 
a edição esgotara completamente um dia depois do Natal e não 
se previa para quando nova edição, dado que aquela excedera 
as próprias previsões do autor e da editora.

Mais tarde ou mais cedo, o livro apareceria no quiosque 
da Praia...

•

A Casa da Praia, tratava-se de uma velha mansão, quase tão 
velha como o nascimento da localidade, construída à beira das 
arribas, conheceu bons e maus dias. Terá pertencido a abasta-
dos pioneiros veraneantes no local, época em que a casa terá 
conhecido o seu máximo esplendor, conheceu depois períodos 
menos favoráveis até que chegou, em meados do século XX, 
à quase ruína. Valeu então um dos muitos herdeiros, que a 
comprou aos restantes as partes que lhes cabiam, e iniciou a 
reconstrução alguns anos mais tarde… Ainda me lembro de 
ver a casa em obras. Data dessa altura o nascimento da minha 
amizade pelo Rui.

A família Cunha, proprietária da Casa da Praia, assim cha-
mada desde a data da sua primitiva construção, como o atestava 
um velho azulejo colocado no muro que rodeava a edificação, 
veio passar o seu primeiro Verão à Praia, alojando-se na Pen-
são Ideal, uma vez que as obras, como de costume no sector, 

Voltei-me surpreendido, ali à minha frente tinha o próprio 
autor do livro que eu segurava, o velho conhecido Ruiz de 
Melo, que estendia a mão que, depois de apertar a minha, se 
apoderou do volume que eu detinha:

— O jovem amigo não vai comprar este livro, faço questão 
de o oferecer.

Depois de escrever a sua dedicatória, resumiu algumas 
partes do livro, que só serviram para me fazer crescer a água na 
boca, acabou por me dizer, já depois de nos termos despedido:

— Lembra-se da trovoada a que assistimos juntamente 
com o Caravaca?

— Perfeitamente!
— Pois então há-de dizer se é a mesma trovoada que eu 

aí descrevo. E o Caravaca, não sei nada dele, ainda está com 
a sua mãe?

— Parece que foi para a América...
— Então deixou a sua mãe, grandessíssimo...
— Ela está bem, acho que está até melhor que com ele.
Renovámos as despedidas e corri para o comboio, bastante 

satisfeito com os presentes que comprara e, muito especialmen-
te, com aquele livro que levava apertado debaixo do braço. Iria 
começar a lê-lo assim que me fosse deitar, mas as coisas não 
aconteceram como eu planeara. Ao chegar a casa, num primeiro 
andar, mesmo por cima do salão de cabeleireiro, já a minha mãe 
ultimava o jantar, e fiz questão de lhe mostrar aquele troféu 
que o próprio autor me tinha oferecido.

— O que é isso?
— É o último livro do Ruiz de Melo, chama-se A Pensão 

Ideal e vou começar a lê-lo ainda hoje... — Calei-me perante a 
expressão de preocupação da minha mãe.

— Primeiro quero dar uma vista de olhos, há muitas coisas 
que ele escreve que não são bem para a tua idade.

— Mas eu já tenho 14 anos...
— 13, só para o ano fazes 14.
Nem valeu a pena refutar mais nada, não faltava nem um 

mês para o dia do meu aniversário, mas eu não queria entrar 
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— Também poderíamos deixar que fosse ela a decidir o 
que é próprio ou não...

Como era raro que a Eduarda quisesse partilhar connosco 
o que quer que fosse, a maior parte das vezes limitava-me 
a ajudar a enxotar a “miúda” que, no entanto, era bastante 
persistente e nalgumas das nossas actividades até encontrou 
aliados de peso, entre eles o Ti Zé Ferreira, o nosso professor 
de pesca, e sou obrigado a reconhecer que a Catarina era, de 
longe, a melhor aluna.

— A menina Catarina vem com a gente. — Sentenciava o 
Ti Zé. — É para vossa vergonha de homens...

Quando íamos apanhar polvos, eu estava permanentemente 
desejando não apanhar nenhum para não ter sequer que lhe 
tocar, ao contrário, a Catarina tornou-se mestre na arte de 
os caçar. Na pesca à cana também nos dava autênticas lições, 
sabia sempre para que sítio lançar o anzol com quase a certeza 
de que ali havia peixe, raramente perdia uma chumbada, ao 
contrário do Rui, que dia em que não perdesse três ou quatro, 
presas nas rochas, nem era dia!

Aos poucos, fomo-nos habituando à presença constante 
da Catarina que, em quase nada se diferenciava de nós, até no 
modo de vestir. O meu pai dizia muitas vezes:

— Esta rapariga devia ter nascido rapaz.
Havia, no entanto, um local em que fui irredutível em 

não permitir a companhia da Catarina. Tratava-se daquilo a 
que chamávamos de “nossa praia”, uma pequena e escondida 
enseada, quase imperceptível do alto da falésia e aparentemente 
inacessível por terra. E aí tive o Ti Zé Ferreira como aliado, 
que prometeu não revelar o caminho que, conhecendo-o, até 
tornava fácil o acesso à pequena baía.

— Mas porque é que não querem que ela vá com vocês?
— Porque a gente lá pode pôr-se à vontade. — Esclareci. 

— E é chato se ela lá aparece.
— Ah, está bem, podes estar descansado, em rapazes, eu 

e o teu pai fazíamos o mesmo!
O facto de dispensarmos os têxteis naquele local não fazia 

não acabaram na data prevista. O Rui, que não chegava a ser 
um ano mais velho que eu, viu em mim o companheiro ideal 
para as brincadeiras e ver-se assim livre de ter que obedecer 
às orientações da irmã mais velha e despegar-se da mais nova, 
que parecia uma lapa agarrada ao irmão. Eu, dentro da mesma 
faixa etária, estava mesmo a calhar, tanto mais que revelámos 
ter os mesmos gostos e aptidões muito semelhantes, foi na-
turalmente que a amizade foi crescendo ao mesmo ritmo dos 
anos que iam passando.

A partir de certa altura, quando já a entrar na adolescên-
cia, além da amizade que sentia pelo Rui, senti o nascer da 
já referida paixão pela Eduarda, dois anos mais velha que eu. 
No início, ela pareceu divertir-se com os meus pouco velados 
assédios, mas não tardou a ridicularizar-me e até a hostilizar-
-me sempre que eu tentava uma maior aproximação. 

Quem a todo o custo se queria aproximar, era a “miúda”, a 
irmã mais nova do Rui que, por seu turno, parecia sentir uma 
precoce paixão por mim e tudo fazia por estar connosco, par-
ticipar nas mesmas brincadeiras e até participar nas jogatanas 
de futebol na praia. Diga-se de passagem que a Catarina, com 
o seu jeito de “maria-rapaz” tinha um talento especial para 
quase todos os desportos, mesmo aqueles que pareciam mais 
talhados para o sexo masculino.

Apesar de por vezes estar farto delas, como parece ser 
normal naquela idade, o Rui gostava imenso de qualquer das 
irmãs e, sendo o único do sexo masculino, assumia-se como 
protector, principalmente da mais nova, por quem, era nítido, 
sentia um carinho muito especial, mas a sua veia, um tanto 
ou quanto machista, levava-o a recusar, para elas, o que ele 
considerava “tarefa de homem” e quase que me obrigava a ser 
seu aliado quando recusava a sua companhia:

— O que vamos fazer não é coisa de mulheres, não é, Zé 
Maria?

Caso se tratasse da Eduarda era sempre bem contrariado 
que dizia que sim, embora, por vezes, ainda tentasse contrapor 
um pouco:
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cobriria o caminho, por terra, até à enseada, com a certeza de 
que por mar ela não apareceria, só que um dia… ela apareceu. 
Não sabemos como, mas ela descobriu o caminho para a baía 
e, de surpresa, ali estava ela à nossa frente e mal tive tempo 
de me deitar na areia de barriga para baixo.

— E era por isto que não queriam que eu viesse?
— O Zé Maria não está habituado... — tentava o Rui 

esclarecer.
— Então é bom que, a partir de agora, se habitue.
No dia-a-dia, ela bem poderia ser confundida com um 

rapaz pelo modo como vestia, mas era na praia, em fato de 
banho, que ela mostrava que era mesmo uma rapariga e ali, 
naquela enseada, revelando todo o seu corpo de adolescente, 
ela demonstrava cabalmente que era bem feminina.

— Vais ficar aí o dia todo de rabo para o ar?
Tive mesmo que me habituar e mais depressa que aquilo 

que julgava, afinal a Catarina há muito que era uma de nós e só 
desejei que um dia ela trouxesse a Eduarda. Esse desejo nunca 
o revelei a nenhum dos irmãos.

com que o Rui se incomodasse com a presença da irmã, pois 
os hábitos dos Cunha, nesse capítulo, eram bastante liberais 
como uma vez constatei. Uma vez por semana e durante todo 
o ano, eu tinha a tarefa de cortar a relva e fazer a manuten-
ção da piscina da Casa da Praia, o que me dava muito jeito no 
equilíbrio das minhas finanças, sempre era um acrescento à 
minha mesada. Não durava mais de meia hora, mas o doutor 
Cunha era bem generoso na retribuição que atribuía.

Toda a gente sabia que era às quartas-feiras de manhã que 
eu cumpria as minhas obrigações, mas em férias, é vulgar as 
pessoas perderem a noção dos dias da semana, numa dessas 
vezes, distraidamente iniciava as minhas funções, quando 
deparei com o doutor e a esposa a tomarem banhos de Sol à 
beira da piscina completamente nus. Embaraçado, balbuciei 
umas desculpas:

— Eu... eu volto mais tarde. Desculpem...
Foi a mãe do Rui a reagir depois de se enrolar numa toalha:
— Não tens nada que pedir desculpa, é o teu dia. Se há 

alguém a ter que se desculpar, somos nós. Está à vontade...
É claro que não fiquei totalmente à vontade apesar de os 

Cunha se terem refugiado em casa e foi o mais à pressa que 
me foi possível que cumpri as minhas tarefas. Foi ainda en-
vergonhado que confessei ao Rui o que tinha acontecido e ele 
acabou por me esclarecer:

— Lá em casa, desde sempre, fomos habituados a não ter 
vergonha uns dos outros.

Aí estava a razão por que ao meu amigo não incomodaria 
a presença da irmã na “nossa praia” e adiantei:

— Pois, mas o meu apelido é Teixeira e não Cunha e não 
tenho irmãs.

O Rui compreendeu perfeitamente a minha posição e se, 
em tudo o resto, a Catarina já era presença habitual, as idas à 
pequena e escondida enseada, estavam-lhe vedadas.

— Ainda hei-de saber para onde vocês vão.
Apesar de sabermos quão tenaz e persistente ela poderia 

ser, eu sentia-me à vontade e bem certo de que ela nunca des-
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além de que era irmã do meu melhor amigo, julgo até que, para 
toda a vida, ela seria sempre a miúda que eu teria de proteger 
em qualquer eventual falta do irmão. A Catarina estava fora 
de questão, mas se fosse a Eduarda... Esta continuava a mexer 
com os meus mais íntimos sentimentos, mas não parecia dar 
qualquer hipótese, apesar das estratégias que eu, e o próprio 
irmão, congeminámos durante bastante tempo.

— Tens que ver se consegues alguma coisa dela. A Eduarda 
está a tornar-se uma chata. — Incitava-me o Rui, que acres-
centava — Está mesmo a precisar de homem.

Nunca ninguém lhe conheceu namorado e, apesar de tudo, 
era a mim que ela permitia uma maior aproximação, o que me 
levava a pensar que as minhas tentativas de avanço só eram 
travadas por um preconceito de diferença de idades, mas isso 
esfumar-se-ia com o tempo.

Por vezes a Catarina odiava a irmã, por ser ela o alvo das 
minhas atenções e só não a hostilizava com medo da minha 
reacção e, claro, das retaliações da Eduarda, a mais velha, e que 
teria o resto da família como aliada. 

O meu pai, que parecia sempre distante, aparecia nos mo-
mentos certos, umas vezes para me ajudar, outras para reprimir 
os meus impulsos. Parecia adivinhar sempre os meus dilemas 
e daquela vez não foi excepção:

— Na mesma idade passei o mesmo que tu com a desvan-
tagem que, na altura, apesar do aparecimento da célebre frase 
“make love not war”, por estas bandas, o sexo era assunto tabu. 
Não estás proibido de dar asas aos teus desejos, mas estás proi-
bido de fazer asneiras... — Não me reprimia, mas também não 
me ajudava grande coisa. Continuou: — Uma coisa não podes 
fazer, assediar qualquer das hóspedes da pensão!

Era nítido que estava a referir-se à filha do coronel de arti-
lharia e professor do Colégio Militar com a disciplina “Ciências 
do Comportamento”. Letícia decerto nunca tinha frequentado 
as aulas do pai, pois os seus padrões eram bem diferentes dos 
que este preconizava. Enquanto o progenitor estava na praia, 
à parte do ousado biquíni com que se exibia, o seu comporta-

1.1

Com a chegada aos 16 anos, julguei chegada a idade de apro-
fundar os meus conhecimentos sexuais e deixar, finalmente, 
as sessões de auto-satisfação. Os meus desejos agudizaram-se 
nesse início de Verão quando o Rui me revelou e contou alguns 
pormenores da sua primeira vez.

— Foi com uma tipa da vida? — Perguntei.
— Não, foi com uma namorada, colega de escola que também 

estava danadinha por experimentar. — Respondeu, acrescen-
tando depois alguns detalhes dessa relação.

Ora, eu não tinha conhecimento de colegas de escola an-
siosas por essas experiências, nem nenhuma, alguma vez, 
se revelou interessada em mim, também não era conhecida 
nenhuma prostituta “oficial”, ou encapotada, na localidade da 
Praia e arredores, há muito tempo que por ali não era conheci-
do qualquer escândalo de cariz sexual, logo, não parecia haver 
mulher para eu me iniciar. A que havia, bastaria eu fazer-lhe 
um sinal, era para mim demasiado nova, tinha então 15 anos, 
continuava nitidamente apaixonada por mim, mas com o mé-
rito de não se tornar aborrecida, estava definitivamente fora 
de questão, era uma boa companheira e não mais que isso, 
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A primeira hipótese da experiência tão ansiada, não só foi 
uma desilusão mas, sobretudo, uma enorme humilhação. Às 
segundas-feiras a Casa de Pasto fechava e, como já referi, só 
fornecia as habituais refeições aos hóspedes da Pensão Ideal, 
então o meu pai aproveitava as manhãs para as compras em 
armazéns de revenda, deitava-se pouco depois do almoço a ten-
tar dormir um pouco, pois a noite iria ser passada em claro, na 
sua habitual ronda pelas lotas de peixe. Ao fim da tarde subia 
ao terraço mais alto para que a brisa do mar o acordasse. Já 
descia as escadas quando me cruzei com ele, aparentemente já 
bem acordado, pronto para um frugal jantar e sair na demanda 
de bom pescado, imagem de marca do restaurante.

Mal cheguei ao terraço, ouvi o bater da porta das traseiras 
da pensão, que dava para um pequeno e recolhido pátio interior 
e que só era visível do local onde me encontrava. Era a Ivone 
que, vinda da praia, acabara de entrar, acenou-me com a mão 
e, para meu espanto, despiu-se completamente para tomar um 
banho de mangueira, a fim de se livrar de toda a areia, antes 
de entrar em casa.

Os hábitos da família Teixeira não eram iguais aos dos 
Cunha, principalmente naquela matéria, e nunca ninguém se 
despia à frente uns dos outros, para mais tratando-se da Ivone, 
uma empregada, apesar de ser, desde há muito, considerada 
como mais um elemento do clã Teixeira. O que quereria ela 
com aquela inesperada atitude?

Pouco depois de o meu pai se ter despedido de mim, à 
porta da recepção, com um “até amanhã”, fui-me deitar sempre 
assaltado com a imagem do episódio daquele final da tarde. 
Ela tinha praticamente a mesma idade da minha mãe e, além 
disso, e apesar de haver muitos homens a ficarem loucos com 
aquele tipo de mulher, a Ivone estava fora dos meus padrões 
de beleza, “opulenta mas de carnes rijas” como o escritor Ruiz 
de Melo costumava dizer, acrescentando logo em seguida:

— Mas com todo o respeito!
Não parava de dar voltas na cama, até que...
— Será que...

mento era irrepreensível, mas assim que se via sozinha — o 
velho militar só aguentava a exposição solar na praia até ao 
meio-dia — ela apressava-se a pôr-se de peito ao léu, exibindo 
orgulhosamente uns seios extremamente bem modelados… A 
filha do coronel aparece referenciada como o primeiro topless 
da Praia. Era de longe a mulher mais olhada do areal e até o 
ascético sargento da Guarda fazia coincidir as suas rondas pelo 
local pouco depois de baterem as 12 badaladas na torre da pe-
quena igreja local, ou de ao longe se ouvir o som característico 
da sirene do quartel dos bombeiros, substituindo o relógio da 
torre sineira, quando este resolvia calar-se.

Letícia era jovem, bonita e de corpo quase perfeito. Sabia 
perfeitamente os seus atributos e exibia os seus 20 anos o mais 
provocadoramente que podia. Também eu era objecto das suas 
provocações, o que me fez perguntar ao meu pai:

— E se for eu o assediado?
— Bem, isso pode-se tornar um bico-de-obra. Se rejeita-

res, pode tornar-se um problema se houver manifestações de 
despeito, então poderá ser a tua palavra contra a dela, porque 
mulher rejeitada é sempre imprevisível. — Após uma pequena 
pausa, o meu pai acrescentou: — Eu acreditarei em ti. O mesmo 
problema poderá acontecer se te deixares ir na onda... pondera 
bem e esperemos que tomes a decisão certa.

Sem espaço para a decisão certa, via o Verão avançar sem 
conseguir materializar os meus sonhos. Já tinha descartado a 
hipótese Eduarda, pelo menos por enquanto, a Letícia, chegada 
a meio de Agosto, parecia, naquele ano, muito menos dada às 
brejeiras provocações do costume, preferiu dar mais atenção à 
irmã mais velha do Rui, de quem se tornou quase inseparável, 
e, também esta, passou a constituir uma carta fora do bara-
lho. A contribuir para defraudar as minhas expectativas que 
tinham apontado para um: “Este Verão é que tem de ser!”, para 
meu azar, nesse ano, não estavam a aparecer na Praia jovens 
estrangeiras, por norma muito mais susceptíveis de embarcar 
num romance de férias, e já estava quase conformado a mais 
um ano de “solidão”, quando...
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que te levou a pensar que... Sei lá, qualquer coisa que... — De-
sistiu. — Diz qualquer coisa!

Fui directo à questão, contei-lhe com todos os pormenores 
o que tinha acontecido no fim do dia anterior. Pareceu genuína 
a sua expressão de espanto quando lhe revelei que era eu quem 
estava no terraço quando ela tomava o seu banho de mangueira:

— Não era o João que lá estava? Que vergonha!
— Não, cruzei-me com ele quando subi ao pátio...
Veio então a explicação, não total, mas quase. Quando a 

Ivone vinha da praia, subindo a rua que ladeava a falésia, em 
direcção à pensão, viu o meu pai no solário contemplando o mar, 
acenou-lhe e foi correspondida. Acabou por rodear o edifício 
da pensão, enquanto eu e ele trocávamos de posição. A Ivone, 
ao entrar no pequeno pátio, apanhou o Sol mesmo de frente e 
nada a fez pensar que o vulto que estava a olhar para ela não era 
outro que o João da Praia e daí o seu à-vontade em se despir 
para retirar a areia que tinha colada ao corpo. Faltava saber a 
razão para tanta falta de pudor perante o meu pai, que era o 
suposto espectador privilegiado daquele banho de mangueira:

— Já te devíamos ter dito...
Segundo as suas revelações, a Ivone e o João da Praia já 

há alguns anos mantinham uma relação bem mais profunda 
que as normais entre patrão e empregada, mesmo sendo esta 
o braço direito na condução dos negócios da família.

— Há alguma razão para terem mantido segredo durante 
todo este tempo? — Inquiri.

— Não, por mim não e pelo teu pai, tanto quanto sei, tam-
bém não. Acho que nos habituámos ao segredo e o dormirmos 
em quartos separados tem uma vantagem...

— Vantagem, qual?
— Nunca nenhum de nós acordou a meio da noite com o 

barulho do ressonar do outro.
Era, provavelmente, uma excelente táctica para nunca se 

fartarem um do outro e, desde logo, deixei bem expressa a mi-
nha aprovação por aquela relação, qualquer que fosse o rumo 
que os dois bem entendessem.

A decisão estava tomada, levantei-me, atravessei o corredor 
e bati à porta do quarto da Ivone. Nem chegou a um minuto 
para voltar a sair, envergonhado, diria mesmo humilhado... e 
com um valente bofetão na cara.

Não foi uma noite fácil, muito longe disso. Apetecia-me 
fugir e cheguei mesmo a pensar em sair da pensão, logo de 
manhã bem cedo, antes que alguém se levantasse, para ir pedir 
“asilo político” à minha mãe, mas só a ideia de trocar a Praia 
por um subúrbio da capital, que mais parecia uma floresta de 
betão, fazia-me logo mudar de ideias. Depois de voltas e voltas 
na cama, decidi-me por enfrentar a situação, de imediato pedir 
desculpa à Ivone e ter a esperança de que ela não contasse 
nada a meu pai.

Quando cheguei à sala, já ela lá estava a tomar o peque-
no-almoço. O meu pai não estava, da janela do meu quarto 
vira-o na praia a falar com o Ti Zé Ferreira, provavelmente de 
qualquer assunto relacionado com a pesca, aqueles dois eram 
os melhores fornecedores do restaurante de peixe da costa 
apanhado à linha, quase duplicava o valor sem que os cliente 
reclamassem, a qualidade assim o fazia merecer, apesar de o 
pescado, vindo das lotas, mas escolhido pelo olhar “clínico” do 
João da Praia, ser de qualidade inquestionável. Nada indicava 
que o episódio da noite anterior tivesse sido tema de conversa e 
uma antecipação na apresentação das minhas desculpas, podia 
jogar a meu favor.

— Ivone, eu queria pedir desculpa...
— Senta-te!
Olhava para mim com uma expressão que oscilava entre 

o divertido e o mais severo possível, qualquer das facetas só 
fazia aumentar o meu acabrunhamento e o rubor que sentia 
subir-me à cara. Sentei-me sempre de olhos pregados nos meus 
sapatos e antes de conseguir dizer qualquer coisa, ela tentou 
obter de mim uma explicação, mas também sem encontrar as 
palavras exactas nem acabar uma frase de forma perceptível, 
havia algo que também a perturbava:

— Estive a pensar toda noite no... naquilo de ontem. O 



34 -- - 35 -

lá se encontrava sentado a ler um dos muitos romances que 
lia durante as férias. Sempre que esta situação acontecia, o Ti 
Zé Ferreira não deixava nenhum hóspede da Pensão Ideal da 
Praia sem a devida protecção solar. Após terminada mais essa 
minha tarefa, montar os restantes toldos, julguei chegada a 
hora de ir tratar da relva, cruzei-me com Ruiz de Melo, vinha 
do seu passeio à beira-mar, tinha sempre um ou outro tema de 
conversa para trocar comigo durante cerca de cinco minutos. 
Fiquei ligeiramente embaraçado com o assunto que ele naquele 
dia abordou:

— Então jovem amigo José Maria, nunca me disse se tinha 
gostado do livro que lhe ofereci... já lá vai mais de dois anos.

Na realidade, já tinham passado quase três anos e depois 
de ver o livro confiscado acabei mesmo por me esquecer dele. 
Senti-me sem saber o que dizer e quase que não fui dono da 
palavra que saiu da minha boca.

— Gostei! — Acabei por responder, mas pareceu-me que 
aquele “gostei”, soou tão a falso que me obriguei a contar a 
verdade. — Bem, na verdade eu não o li.

— Acontece, quando não se gosta das primeiras páginas...
— Eu não li nenhuma página. — Resolvi confessar. — A 

minha mãe achou que o livro não era para a minha idade.
— Para a sua idade... — Parou a reflectir um pouco. — Tal-

vez a sua mãe não o julgasse próprio para o meu jovem amigo, 
independentemente da sua idade. 

Fiquei a matutar naquilo, por que diabo o livro poderia não 
ser próprio, especificamente, para mim, independentemente 
da idade. Resolvi que teria mesmo de o ler e prometi a mim 
mesmo não tornar a esquecer-me daquele Pensão Ideal.

— Vais a dormir?
Era a Catarina que se cruzava comigo, nem tinha dado por 

ela, nem esperava que ela saísse de casa naquela quarta-feira 
de manhã, normalmente esperava-me para cumprir o seu papel 
de ajudante de jardineiro.

— Vou à tua casa cortar a relva...
— Olha, nem me lembrava que era quarta-feira... Hoje 

— Casamento é que não! — Dizia ela.
— Porquê?
— Casamento entre patrão e empregada. O que haveria 

aí de ditos e reditos!
Esquecido aquele episódio... “esquecido” talvez não seja a 

palavra adequada, talvez “digerido” seja mais apropriado, não 
foi preciso passar mais de dois dias para viver nova experiência 
alucinante, que acabou por vir acompanhada pelo meu primeiro 
grande desgosto de amor. Visto um pouco à distância, julgo que 
se tratou do primeiro e o único… Com o continuar da narrativa, 
talvez relembre mais algum.

A manhã de quarta-feira era sempre a mais complicada 
para mim, devido ao compromisso que tinha com os Cunha na 
manutenção do pequeno relvado e piscina, aquele acrescento à 
mesada, principalmente no Verão, que trazia um ligeiro aumento 
de solicitações e, consequentemente, de despesas, era muito 
bem-vindo. O doutor Cunha, a esposa e o Rui não estariam 
em casa, este tinha marcada uma consulta médica na capital 
devido a uma qualquer alergia que teimava em assaltá-lo, todos 
os anos, durante a estiagem. Provavelmente a Eduarda iria para 
a praia com a Letícia e como de costume eu teria de aturar a 
”miúda” que teimava em querer ajudar-me naquelas tarefas.

Estava a acabar de arrumar alguns papéis no balcão da 
recepção quando entrou a Eduarda:

— A Letícia já saiu?
— Não sei, vou verificar se está no quarto. — Através do 

telefone interno constatei que estava a acabar de se arranjar. 
— Ainda está lá em cima. Pede para subires. 

Durante o contacto com a filha do coronel de artilharia, 
confirmei que iria para a praia ainda de manhã. Despachado das 
tarefas que tinha em mãos na recepção, dirigi-me de imediato à 
praia, tinha os toldos para montar. O ti Zé Ferreira só montava 
o que era destinado ao escritor Ruiz de Melo, pois este chegava 
sempre cedo, os restantes, e eu sabia quantos seriam necessários, 
cabia-me aprontá-los. Por acaso, o de Letícia e do pai também 
já estava montado, o coronel tinha chegado cedo ao areal e já 
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o sítio onde houvesse gente. A Catarina não me deixou chegar 
a qualquer refúgio:

— Sabes agora que podes perder todas as tuas esperanças. 
Por mais que cresças, que deixes de ser um puto, a Eduarda 
nunca olhará para ti...

— O que é que a Eduarda tem a ver com isto?
— Tem a ver com o que tu viste.
A Catarina sabia bem quem lá estava, junto à piscina, e 

deveria também saber o que estavam a fazer. Não me consegui 
conter quando a “miúda” me disse, cara a cara, que a Eduarda 
estaria, para sempre, fora do meu alcance e atirei-lhe:

— E tu bem podes esperar, que de mim, nunca levarás nada!
A “miúda” não merecia aquilo e arrependi-me de ter achin-

calhado os seus sentimentos, mesmo que os achasse uma crian-
cice que se prolongou um pouco mais, até à adolescência. Mas 
estava dito e calei-me, encaixei o que ela me atirou:

— És uma besta! Estúpido…
Vi-a correr até à areia e daí para o mar. A bandeira de sina-

lização do estado do mar estava vermelha, situação vulgar na 
zona, mas naquele dia não era só precaução, o olhar clínico do 
responsável pela informação aos banhistas dizia que, naquele 
dia, entrar dentro de água, era especialmente perigoso. O Ti 
Zé Ferreira, que se apercebeu, mesmo à distância, que algo se 
passara entre mim e a Catarina, ou não nos conhecesse quase 
desde que nascemos, entrepôs-se entre ela e o Oceano, numa 
altura em que eu, já temendo o pior, corria desesperadamente 
atrás dela. Mal cheguei ao pé dela, desabafei:

— Tens razão, eu sou uma besta! Mas nada te obriga a 
que também o sejas!

Pusemos ali ponto final naquele assunto, eu não mais a 
achincalharia por aquilo que achava não passar de paixão quase 
infantil, que acabaria por passar com o tempo, mesmo sabendo 
que esse mesmo tempo não tivera efeito no arrefecimento da 
minha obsessão pela Eduarda. Afinal, a “miúda” contentava-se 
em andar ao pé de mim, chateava muito pouco e era quase 
tão boa companheira como o Rui... e no voleibol de praia era 

não te ajudo.
— Que pena!
O ar de gozo com que lhe dei a conhecer a minha mágoa 

por ter de realizar sozinho as minhas tarefas, desta vez não a 
enfureceu como era costume, atitude que me surpreendeu, mas 
acabei por esquecer de imediato a novidade e tornei a pôr os 
pés ao caminho enquanto a Catarina corria em direcção à praia.

Como sempre, o portão principal da Casa da Praia esta-
va aberto e do molho de chaves que tinha, só precisava da 
correspondente à fechadura da garagem, onde havia acesso 
a uma outra dependência, que servia de oficina polivalente, 
principalmente de bricolage, um dos passatempos do doutor 
Cunha, e era onde se guardava o material de jardinagem. Levei 
para fora o corta-relva, pela porta que dava directamente para 
o relvado, quando tive a percepção que, ao fundo e à esquerda, 
estava gente junto à piscina. Discretamente, até porque era 
suposto não estar ninguém em casa, fui indagar quem seria. 
O que vi, mais que surpreender-me, partiu-me o coração... Saí 
dali o mais depressa que pude!

Fui encontrar a Catarina sentada no muro do paredão que 
dava para a praia, baloiçando as pernas e com o ar mais des-
preocupado do mundo. Tive quase a certeza de que, quando se 
cruzou comigo, já ela sabia o que se estava a passar na Casa da 
Praia, mas decidi não tocar no assunto, foi ela que começou:

— Não acredito que já tenhas cortado a relva.
— Estava lá gente e não quis incomodar. Vou logo à tarde.
— Gente! Que gente?
— Sei lá, talvez os teus pais...
— Sabes perfeitamente que eles foram ao médico com o Rui.
— O Rui tem idade suficiente para ir sozinho...
— E entraste por onde? — Nem me deixou responder. — 

Foi pela garagem e não viste lá o carro... Há gente lá em casa 
e tu não fazes nada?

Não respondi, só iria enterrar-me cada vez mais se tentasse 
apresentar argumentos cada vez mais atabalhoados. Fiz tenção 
de me ir embora dali, era pelo menos o que queria, sair de todo 
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hora, aliás, era raro já estar recolhida tão cedo, mas com o meu 
“aparelho de vigia” das movimentações na recepção, tinha-a visto 
entrar, pouco passava das 10 da noite.

Quando bati à porta, ouvi quase de imediato a palavra 
“entre”, percebi que a Letícia não estava no quarto, mas sim 
na casa de banho. Todos os nossos quartos tinham casa de 
banho privativa e aquele tratava-se de um dos mais antigos, em 
que para os banhos, em vez dos modernos e práticos polibãs, 
estava equipado com uma antiga banheira, vinda de um lote, 
que nos tempos do meu avô foi adquirida num leilão de um 
hotel que falira ou fechara por qualquer outro motivo. Entrei 
e, pelo barulho da água, percebi que alguém estava a tomar um 
banho de imersão. Achei que o melhor era sair o mais depressa 
dali e anunciei:

— Eu deixo aqui o chocolate... boa noite!
— Traz para aqui!
— Eu acho melhor...
— Não sejas criança. Traz cá o chocolate...
Hesitei, lembrei-me da conversa que tinha tido com o 

meu pai, contrariar a Letícia poderia vir a ser um pau de dois 
bicos e o mesmo poderia acontecer ao satisfazer-lhe os desejos. 
Normalmente, nos filmes que vira na televisão, ou mesmo no 
cinema, as protagonistas quando se banhavam em banheiras 
como aquela estavam protegidas dos olhares por enormes quan-
tidades de espuma e cheguei a sentir-me actor de uma película 
de um famoso realizador. Entrei na casa de banho, a banheira 
estava cheia, a “actriz” estava mergulhada na água até um pouco 
acima dos mamilos, mas havia uma completa falta de espuma, 
a água apresentava-se límpida e transparente, revelando todo 
o corpo da Letícia, tremulando consoante os movimentos que 
ela própria provocava divertindo-se a fazer pequenas ondas. 
Fazendo os possíveis para desviar o olhar, perguntei:

— Onde posso pousar o leite com chocolate?
— Onde quiseres, se achares bem até podes despejá-lo 

na pia.
Se é que ainda tinha alguma dúvida, percebi onde ela queria 

a minha parceira ideal, fazíamos uma dupla quase imbatível.
Dia sim, dia não, era a mim que cabia o turno da noite no 

serviço da recepção, que se prolongava até à meia-noite. Não 
se poderia chamar àquilo um verdadeiro serviço, era mais um 
andar por ali e ver se alguém necessitava de qualquer coisa, 
até porque, salvo situações previamente acertadas ou uma 
comprovada emergência, não fazíamos qualquer check-in após 
as 21 horas. Aquela quarta-feira era a minha noite, e apesar 
de me apetecer mais ir para a cama, poderia alegar qualquer 
indisposição, ou até mesmo dizer que tinha um programa com 
alguns amigos, para o meu pai dizer:

— Então vai lá!
Mas não, não me apetecia estar com ninguém, mas sim 

apanhar o ar fresco vindo do mar, e isso podia fazê-lo graças às 
novas tecnologias da comunicação, usando o telefone sem fios 
e um receptor de som e imagem, que detectava à distancia todo 
o movimento da zona da recepção, pude passar o meu turno, 
quase todo, no pátio superior da pensão onde estava instalado 
o nosso jardim de inverno, que naquela altura costumava ter 
a quase totalidade das janelas sempre abertas de par em par.

Nunca usei relógio enquanto no lugar da Praia. Se houvesse 
Sol ou Lua, saberia sempre a quantas andava e aquele adorno 
— era o que para mim representava — só o usava quando ia 
passar alguns dias a casa da minha mãe, mais para poder mal-
dizer o serviço de comboios, que pareciam andar sempre em 
desacordo com os horários anunciados. Pela posição da Lua, 
pouco faltaria para a meia-noite quando a Letícia solicitou que 
lhe levasse, ao quarto, um leite com chocolate morno. Àquela 
hora não estava disponível o serviço de quartos, estávamos 
longe de ser uma unidade hoteleira com todas as valências, 
não éramos mais que uma pensão, ultimamente com algumas 
pretensões, mas mais nada que isso, em todo o caso, pedidos 
simples como aquele não deixariam de ser satisfeitos.

— Quando sair daqui, por volta da meia-noite, eu levo-lhe 
o chocolate, pode estar descansada.

Era a primeira vez que a Letícia pedia qualquer coisa àquela 
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sentar num pequeno banco, disse:
— Anda lá, despacha-te!
— Beba um pouco de chá que a acalma. Vamos falar um 

pouco...
— Deixa-te de disparates e não tenhas ideias esquisitas 

porque já sabes o que te pode acontecer. — O tom de ameaça 
vincava ainda mais as suas palavras.

— A mim? — Era altura de me pôr à mesma altura dela, 
comecei a tratá-la por tu. — Parece-me que serias tu quem 
mais sairia a perder.

Não foi tão difícil, como cheguei a temer, convencê-la de 
que era eu a estar na mó de cima, o único em posição de ditar 
regras, a revelação de que o assunto era também do conheci-
mento da Catarina acabou por ser decisivo. Aproveitei a maré 
para tirar algumas dúvidas que me tinham assaltado durante 
os últimos dois dias:

— Há quanto tempo vocês mantêm essa relação?
— Desde o ano passado.
— E decidiram dar-me a conhecer...
— Não! — Letícia tentou ser bem convincente. — Isso 

foi um acidente...
— Só se foi um acidente programado, a Eduarda sabia bem 

que eu ia cortar a relva naquele dia. Acabaram até por me dar 
a entender que iam para a praia...

Os argumentos pouco convincentes que ela ia apresentando 
levaram ao desmontar da trama, que passava pela vontade da 
Eduarda em me chocar e livrar-se das minhas investidas que, 
confesso, naquele Verão foram, talvez, demasiado insistentes. 
A Letícia, por sua vez, sem especificar como, encarregar-se-ia 
de me fazer calar.

— Vocês já são adultas, porque não assumem a vossa 
relação? — Perguntei.

— Essa era a ideia da Eduarda, mas eu temo pela reacção 
do meu pai...

Na realidade, um militar conservador e professor de Ciên-
cias do Comportamento no bem tradicionalista Colégio Militar, 

chegar, era uma situação que já tinha posto no meu imaginário, 
se a Eduarda, a linda Eduarda, era o alvo das minhas paixões, a 
bela Letícia fora muitas vezes a sonhada companheira de muitas 
das minhas fantasias, só que, desde essa manhã, julguei que 
aquele momento que eu estava a viver não mais seria possível. 
Quis sair dali, mas as pernas não obedeceram... Perdi a noção 
das horas e não tinha ali a Lua para me orientar, mas já devia 
ser bem tarde quando resolvi já serem horas de ir para o meu 
quarto. Tentei não a acordar e quando julgava ter sido bem-
sucedido nos meus intentos, a voz da Letícia, denotando estar 
bem desperta, fez-me parar junto à porta:

— Se não disseres nada a ninguém do que viste hoje na 
casa da Eduarda, podes vir tomar banho mais vezes...

— Eu, eu não vi nada...
— Isso é bom, mas se contares a alguém o que não viste... — 

frisou bem “o que não viste” — as coisas poderão piorar para ti. 
— Mas eu...
— Tu calas-te muito bem caladinho, para não teres que 

explicar ao meu pai, e ao teu, o modo como, a meio da noite, 
te introduziste no meu quarto. Como vês, só tens a ganhar 
com o teu silêncio.

Sobre o que vi na Casa da Praia, desde o primeiro momen-
to que tinha decidido guardar só para mim, mas não admitia 
passar o tempo sujeito aos caprichos da Letícia, que voltou à 
carga dois dias depois, desta vez queria sumo de laranja natural. 
Omitindo os factos que presenciara na Casa da Praia acabei 
por contar ao meu pai o que se passara. O seu conselho foi:

— Não te deixes subjugar por ela. Estarei sempre do teu 
lado!

— Mas se ela conta ao coronel uma versão distorcida...
— Sair-se-á mal, perante a verdade, a mentira nunca é 

sustentável.
Era eu que teria de ficar por cima. Não preparei o sumo de 

laranja, mas levei-lhe um chá de tília bem quente. A encenação 
repetia-se, a Letícia nem quis saber se o que eu levava era chá, 
sumo ou outra coisa qualquer e perante a minha atitude de me 
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um trágico acontecimento que se abateu sobre os Cunha, ficaria 
alguns anos sem a tornar a ver.

Aproveitando o Carnaval e uns dias extra de férias, o casal 
Cunha aproveitou para umas pequenas férias nas terras mais 
quentes do Sul e para matar saudades da filha mais velha, que 
não viam desde o fim do ano anterior. O Rui, de namorada nova, 
carta de condução recente e um carrito em segunda mão, que 
dava para as curvas, rejeitou a possibilidade de acompanhar os 
pais e escolheu a Praia para passar o período do ano reinado por 
Momo, a namorada não tinha autorização para ir mais longe, e 
coube à Catarina acompanhar os pais na viagem efectuada no 
final do dia de sexta-feira, véspera de sábado gordo.

Jantei nessa noite com o Rui e a namorada, o meu pai ain-
da nos fez um bocado de companhia, a tentar desafiar o meu 
amigo para uma pescaria, logo pela manhã, hipótese que foi 
de pronto rejeitada, por motivos óbvios. Acompanhei-os até à 
entrada da Casa da Praia, onde recusei o convite para entrar e 
conversar um pouco, facto que, com um olhar cúmplice, o Rui 
me agradeceu. Mal regressei a casa, dirigi-me ao meu quarto 
para adormecer quase logo em seguida, embalado pelo barulho 
do mar, que naquela noite era bem mais que um murmúrio, 
aproximando-se de um rugido.

Acordei, não faço ideia que horas seriam, com alguém a 
entrar abruptamente no meu quarto:

— Zé Maria, Zé Maria! — Era a voz do Rui e o seu tom 
desesperado não anunciava nada de bom. — Um acidente! Um 
acidente... — Pensei que alguma coisa acontecera à namorada, 
mas não, ela entrara no meu quarto atrás dele. — Os meus 
pais, a caminho da casa do Sul...

Aos poucos fui deslindando aquilo que ele me queria co-
municar, fui-me vestindo enquanto as atabalhoadas explicações 
me iam chegando aos ouvidos. Acabou por ser a namorada a 
pôr ordem naquilo que me estava a ser transmitido.

— Os pais do Rui tiveram um grave acidente na estrada, dos 
três que seguiam no carro, dois estão em estado muito grave e 
vêm já a caminho do Hospital Central. Ele não está em condi-

não deveria acolher a filha de braços abertos sabendo que esta 
mantinha uma relação homossexual... Mas seria a Letícia ver-
dadeiramente lésbica? A sua atitude na quarta-feira anterior 
contrariava essa ideia:

— Mas afinal, para que lado pendes tu?
— No geral, para o lado que na altura dá mais jeito... Até 

gostei de estar contigo, gostaria de repetir a experiência, mas 
a Eduarda... — Não acabou a frase. Levantei-me e dirigi-me 
para a porta e mal passava da casa de banho para o quarto, a 
Letícia chamou-me. — Não te vás embora, podemos ainda...

— Bebe o chá de tília que acalma. — Ainda antes de sair, 
e em jeito de despedida, acrescentei — Estejam descansadas, 
nós não contamos nada a ninguém. Até amanhã.

— Nós quem? Espera...
Ficou a falar sozinha. O meu caso com a Letícia terminou 

mal começou e a minha paixão pela Eduarda acabou por se 
revelar uma paixoneta de adolescente, que já tinha passado 
ainda antes de chegar o Inverno. O segredo das duas amantes 
estava assegurado por promessa feita a três, por mim, pela 
Catarina e pelo Rui que, por o julgarmos com esse direito, 
deveria saber de tudo.

No final desse Verão das grandes “revelações”, o Rui apareceu 
com uma novidade que não me foi especialmente agradável. 
Os pais, atraídos pelas águas mais quentes do Sul, acabaram 
por comprar mais uma casa de férias, talvez até com a ideia 
de acabar por vender a Casa da Praia. Por grande insistência 
da Catarina, secundada pelo Rui, essa possibilidade foi sendo 
adiada.

Por ser relativamente perto da capital, a Casa da Praia pas-
sou a ser utilizada, quase exclusivamente, para fins-de-semana, 
enquanto as férias da família Cunha passaram a ser passadas na 
casa do Sul, limitando assim a sempre ansiada companhia do 
Rui e da, de tal modo habitual se tornara, que passou a indis-
pensável, presença da irmã mais nova. Entretanto, a Eduarda 
matriculara-se numa escola politécnica, na zona da residência 
de férias, no Sul, e ali se radicara, de tal modo que, não fosse 
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vais chegar de noite e para pernas partidas, basta a minha.
A estrada que me levava até à Praia serpenteava conforme 

os caprichos da costa e tornava-se particularmente perigosa 
com a humidade da noite. Se a “acelera” não era dotada de 
motor para grandes velocidades, também não era um primor 
no capítulo de segurança. A Catarina tinha razão, mas eu fazia 
sempre questão de esperar a chegada do Rui para dois dedos 
de conversa.

— Eu tenho cuidado. — Respondia eu. — Até porque, para 
o ano, temos um torneio de voleibol para ganhar...

— E os nossos adversários que treinem bem este ano!
Era reconfortante sentir o seu optimismo.
O Verão aproximava-se quando chegou a notícia da alta 

da Catarina. Era um sábado à tarde, estávamos os três senta-
dos numa varanda, onde quase chegavam os salpicos do mar, 
quando o médico deu a boa-nova:

— No primeiro mês, vem cá duas vezes por semana para 
as sessões de fisioterapia, se cumprir em casa os exercícios 
prescritos, rapidamente passa a só cá vir uma vez por semana 
até dizermos adeus e até um dia, só como visita... Agora, o ideal 
seria ter uma casa aqui perto, com este ar, éramos capazes de 
diminuir bastante o tempo de recuperação.

— Temos uma casa no lugar da Praia. — Adiantou o Rui.
— Excelente, ouro sobre azul. A Praia é local tão bom ou 

melhor que este.
A Catarina, sozinha na Casa da Praia, e ainda com algumas 

dificuldades de mobilidade, não me pareceu a melhor solução, 
pelo que não foi difícil impor a minha solução:

— Fica na pensão!
Não sei se por sorteio, se por escolha ou pré-determinado 

pelos pais, a Eduarda herdou a casa do Sul, onde se radicara 
definitivamente após terminado o seu curso de design. Junta-
mente com a Letícia, estava a montar um negócio na área da 
decoração, as duas tinham acabado de assumir a sua relação, 
desconheço qual a reacção do coronel de artilharia. A verdade 
é que nunca mais o ouvi pronunciar o nome da filha.

ções de conduzir — referia-se ao Rui — eu não tenho carta...
Eu esperava a todo o momento a marcação do meu exame 

de condução, mas decidi arriscar:
— Eu guio o carro...
O meu pai acordara com todo aquele sobressalto provocado 

pela entrada do Rui na pensão, utilizando a porta do pequeno 
pátio interior das traseiras e que raramente se fechava à chave, 
apareceu e decidiu:

— Sou eu que os levo ao hospital.
O que de pior se temia veio mesmo a verificar-se, os pais do 

Rui já se encontravam na morgue, a Catarina estava a ser sujeita 
a uma operação que parecia não mais ter fim. O veredicto foi:

— Está livre de perigo! 
As emoções que reprimíramos até então, soltaram-se em 

forma de lágrimas. Tanto eu como o Rui não tivemos vergonha 
alguma de chorarmos em público, a “miúda” parecia não ter 
mais lesões que uma dupla fractura na perna direita e, fora uma 
recuperação que se previa prolongada, não foram anunciadas 
quaisquer outras complicações.

As cinzas dos Cunha foram espalhadas na falésia, em frente 
à Casa da Praia, uma cerimónia íntima em que, fora a família, 
só eu, meu pai e o Ti Zé Ferreira estiveram presentes. O meu 
ombro serviu para a Eduarda esconder as suas lágrimas e 
também para que eu percebesse que a minha paixão era coisa 
do passado.

Entretanto, a Catarina foi transferida para uma unidade 
hospitalar especialmente dedicada a traumatismos ósseos. 
Tratava-se de um edifício sobranceiro ao mar, numa zona 
quase tão iodada como a nossa Praia, portanto ideal para 
uma recuperação mais rápida e eficaz. Na minha “acelera” de 
50cc, demorava menos de cinco minutos a percorrer a distân-
cia entre o hospital e a Escola de Hotelaria, onde eu estava a 
cursar gestão. Pelo menos dia sim, dia não, à hora do almoço, 
ou depois das aulas, eu fazia-lhe uma visita. Por vezes era a 
própria Catarina que me lembrava:

— Daqui até à Praia ainda demoras quase uma hora, já 
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dias que pareciam exactamente iguais a outros.
— É um dom! — Explicava a Catarina.
Eu sabia que se o vento soprasse de Sul, se água não es-

tivesse demasiado turva, nem demasiado transparente, nas 
zonas mais oxigenadas, eram boas as probabilidades de apanhar 
peixe, mas decerto havia algo mais de que nunca me apercebi.

No dia em que a Catarina chegou à praia pelo seu próprio 
pé, eu e o Ti Zé Ferreira fizemos uma fogueira numa das pontas 
do areal e grelhámos uma dourada, que eu próprio apanhara. 
O jantar comemorativo foi ali mesmo servido.

Durante todo o período de convalescença, empreendi a 
missão de tentar arranjar-lhe um namorado, sempre pensei 
que seria possível arranjar um rapaz, de entre os surfistas que 
faziam das ondas da praia o seu habitat, por quem a “miúda” 
se viesse a interessar. De vez em quando, convidava um deles 
para subir ao terraço para lhe fazer companhia. A recepção 
nunca era calorosa e por vezes roçava a clara hostilidade, o que 
me levou a pensar que o meu gosto na matéria não coincidia 
com o dela, então levei-lhe uns potentes binóculos que tinham 
pertencido ao meu avô:

— Escolhe lá um dos rapazes que eu convido-o a vir até 
aqui...

— Obrigado! — Recusou os binóculos. — Para quê escolher 
o que está longe, se me chega o que está perto.

Encolhi os ombros. O meu receio era que aquela obsessão 
se tornasse doentia. Confesso a muita apreensão que tinha 
em aceitar o seu desafio, quando ela já se sentia com forças de 
aguentar o caminho, entre as rochas até à “nossa praia”. Já teriam 
passado pelo menos dois anos que não íamos lá e sempre na 
companhia do Rui, uma maré, por alturas do equinócio, tinha 
levado toda a areia da pequena enseada, deixando a descoberto 
um amontoado de rocha e pedra rolada. Menti:

— A praia nunca mais areou...
— Como sabes se tu nunca mais lá foste?
— Basta ver a tendência aqui na Praia.
— Tu tens é medo de lá ir comigo...

A Catarina ficou com a casa da capital, o Rui com a Casa 
da Praia, mas a morar na grande metrópole para acompanhar 
mais de perto os negócios da família, uma agência de viagens, 
que estava em expansão através de uma associação com uma 
congénere sediada em Madrid. Com a mansão à beira-mar 
desocupada, surgiu a ideia:

— Aluga-se como casa de férias.
Já foi uma decisão muito em cima da hora, mas durante 

o mês de Julho serviu, duas vezes, para acudir a um excesso 
de procura na pensão, e alugou-se todo o mês de Agosto. Nos 
fins-de-semana em que o Rui visitava a irmã, dormia no meu 
quarto, onde se colocou mais uma cama. A Catarina passava a 
maior parte do tempo no terraço, ou na grande marquise que 
servia de jardim de inverno, a olhar o mar, ou a ler. Nas pri-
meiras vezes, ainda foi levada ao colo, mas não tardou a que, 
amparada nas canadianas, conseguisse a sua independência em 
termos de mobilidade.

Grande amante de peixe, especialmente grelhado na brasa, 
o local de vigia privilegiado da Catarina era o ideal para me dar 
as indicações sobre os dias em que devia tentar a minha sorte 
e aqueles em que nada mais faria que dar “banho à minhoca”. A 
minha experiência, na maior parte das vezes, era o bastante, 
mas lembro-me de um dia, as condições de vento e estado do 
mar, pareciam perfeitas, não acreditei nos seus conselhos e, 
mal cheguei à praia, que teria que atravessar para alcançar o 
meu pesqueiro favorito, fui interpelado pelo Ti Zé Ferreira:

— Não acredito que a Catarina te tenha dito para vires à 
pesca!

— Não, ela disse-me que vinha perder tempo, mas não 
tenho tanta certeza disso...

— Faz o que quiseres, o tempo é teu.
Escusado será dizer que não apanhei nada e ficou adiado 

o sargo grelhado que prometera. Felizmente o stock do res-
taurante era suficiente para colmatar as minhas falhas. O que 
nunca percebi é como é que eles sabiam, com tanta certeza, 
da existência, ou não, de condições para o êxito na pesca, em 
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  1.2

Naquele tempo, as guerras de África eram já passado, só uma 
minoria acabava por ser chamada a cumprir o serviço militar 
obrigatório, era uma época em que se falava na supressão dessa 
imposição e que a instituição passasse a ser servida unicamente 
por voluntários. “O dever para com a Pátria” poderia durar um 
mínimo de seis meses e depois, consoante a especialidade que 
nos calhava em sorte, esse período poderia prolongar-se até ao 
dobro. Com a minha maré de azar calhou-me ter de cumprir 
de 10 meses a um ano, o que significaria ficar o Verão seguinte 
fora da Praia, algo que nunca acontecera. Felizmente a sorte 
acabou por me bater à porta e, em Maio, a instituição militar 
fartou-se da minha presença e mandou-me embora.

Outro factor revelador de que nem tudo era azar, foi o facto 
de ter sido colocado numa unidade perto da capital, a cerca de 
um quarto de hora, a pé, da casa da minha mãe, situada mesmo 
por cima do salão de cabeleireiro, onde ela tinha a companhia 
da sua nova ajudante, a Lisete, mulher bem vistosa e aparen-
temente bem “desinibida”, a julgar pelas roupas que usava, 
parecia que propositadamente para provocar o sexo oposto, 
o que conseguia com algum êxito, apoiada nos seus 25 anos 

— Também é isso, podes cair. — Sem dúvida que esse era 
um dos meus medos, mas o outro e o principal, era a própria 
Catarina, que já não era a rapariguinha tipo “Maria rapaz” que 
eu lá vira, uns anos atrás, continuava a vestir as mesmas roupas 
arrapazadas, mas era já quase uma mulher.

•

Foi uma Catarina quase recuperada que em princípios de Outu-
bro regressou a sua casa na capital, residência essa que serviria 
também para albergar o irmão, enquanto este estivesse “entre 
namoradas”, ou com uma sem apartamento próprio.

— Cá em casa não quero namoradas. — Avisava a Catari-
na. — Leva-as para a Praia.

— Mas ò Catarinazinha, é longe...
A solução era namorar só aos fins-de-semana.
— No dia em que eu perceber que o namoro é mesmo coisa 

séria, então sim, será bem-vinda cá em casa.
Durante quase dois anos, as rotinas foram quase sempre 

as mesmas, eu a acabar o meu curso de Gestão Hoteleira e a 
passar os fins-de-semana com os irmãos Cunha, ele, grande 
parte das vezes, com companhia da namorada, que ia variando 
conforme a estação do ano. Até que chegou a minha vez de 
fazer parte de uma minoria que, por uns tempos, modificou 
totalmente a minha vida.



Quando cheguei à beira de água, o Ti Zé Ferreira e o 
João da Praia acabavam de resgatar o corpo, que arrastavam

 para zona mais seca da areia, era uma mulher nua 
da cintura para baixo e apresentava algumas escoriações nas 

pernas, mesmo não sendo perito, as nádegas 
apresentavam alguns vergões indubitavelmente provocados 

por uma vergasta ou um chicote. Quando a 
voltaram senti que todo o sangue acabara de me fugir 

da cara…


