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Vigília até ao crepúsculo
A espera do coração. As novas fustigantes. 
Um destino de seguir… em demanda.

A hora era já tardia. No horizonte, numa repetição que se fizera 
hábito, a ansiedade propagava-se pelo crepúsculo. Ao inclinar 
do sol, esvaecia por mais um dia a esperança da chegada de 
notícias.

Rubínia, lá bem no topo do promontório que definia o cen-
tro do povoado, olhava para a entrada Este, bem demarcada no 
terceiro e mais exterior pano do sistema amuralhado de pedra 
ciclópica. Não sentia a presença da azáfama dos transeuntes ou 
as brincadeiras de algumas crianças, empenhadas em esgotar as 
últimas energias do dia, nem tão-pouco o crescendo do vento 
e a aparição do frio.

Viam-se já os primeiros fumos a libertarem-se por entre o 
colmo dos telhados das típicas casas de traçado redondo. A noite 
começava a ser recebida. O pão de bolota, o leite e a cerveja, 
o queijo e a carne preparada com efusões de ervas silvestres 
convocavam as cansadas gentes para o conforto espartano dos 
lares. Os campos receberam a atenção vespertina do amanho e 
os rebanhos, de úberes carregados, já se encontravam recolhi-
dos e a salvo da rapinagem de lobos de duas ou quatro patas.

Rubínia prolongava a sua vigília por quanto os seus olhos 
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abriram-se, acompanhadas de sonoro ranger dos gonzos. Ae-
gídio, chefe daquelas paragens, olhou em volta e conseguiu ler 
a amargura estampada nos rostos dos que aguardavam. Com a 
frieza e a ponderação de um líder, comunicou:

— Os nossos gloriosos guerreiros têm sido dos mais bravos 
a acompanhar as façanhas de Aníbal. Por muitas campanhas 
lutaram ferozmente pela liberdade da Ibéria face à prepotência 
insidiosa dos Romanos. As nossas armas somaram êxitos até 
que o exército do temerário Aníbal caiu numa emboscada mon-
tada pelos inimigos e pelas raposas traiçoeiras que são os seus 
aliados Aquitânios e Ceretânios. Como cobardes, escondidos nas 
passagens tortuosas das gargantas dos escarpados Pirenaicos, 
esperaram pelos nossos valorosos. Muitos morreram, a chacina 
foi horrível. Os que escaparam vagueiam foragidos e dispersos 
de ambos os lados dos montes Pirenaicos.

O vetusto e respeitado orador inspirou fundo, conteve a 
respiração até libertar um prolongado suspiro, para depois, 
renovado de espírito, encrespar a voz e o braço, sujeitando a 
tristeza ao pragmatismo que se impunha contagiar pela ampla 
assembleia que o escutava.

— Alépio, do clã dos nossos vizinhos Brácaros, foi um 
dos felizes que manteve a vida e conseguiu chegar até cá, com 
grande sofrimento, para nos relatar este infortúnio. Temos 
de ser fortes e preparar as defesas. Que Larauco tome em seu 
cuidado os nossos desígnios. Os Romanos devem ficar satis-
feitos e quietos com esta vitória. Mas podem também iniciar 
aquilo que já há muito almejam: dominar a Lusitânia e todas 
as demais terras da fecunda Ibéria. O Conselho vai reunir-se 
e deliberar o que fazer a seguir.

Rubínia ouviu e ficou naquele estado de estátua de olhar 
vítreo. Caiu de joelhos e as lágrimas começaram a correr grossas 
pelas faces, formando um colar contínuo de pérolas cristalinas. 
Nunca mais se acharia com o seu estimado marido, Tongídio, 
por quem tanto tempo havia esperado para abraçar. Depois de 
muitos e muitos ciclos de tempo, ávida por novidades das vozes 
que emergissem no horizonte, em poucos minutos perdera a 

conseguissem atinar com alguma silhueta ao longe, na penum-
bra. Somavam-se os dias de espera e mais prolongada ficava 
a vigia; regressava a casa cada vez mais tarde para tratar dos 
afazeres domésticos. Já lhe chamavam “a estátua de olhar vítreo“. 
O Conselho de Anciãos decidira mesmo pela não necessidade 
de atalaias sobre os campos e caminhos que vinham de Este: 
Rubínia cumpria essa função. E com a falha de homens devido 
à guerra, os que permaneciam deveriam ser bem aproveitados 
nas múltiplas tarefas comunitárias.

Contudo, aquele entardecer seria diferente dos que se haviam 
arrastado penosamente pelos últimos e longos ciclos lunares. 
Rubínia, quase a ponto de deixar a guarida, esticou-se para 
a frente e estrebuchou. Uma nuvem de poeira surgiu quase 
tão confusa como o próprio escurecer. Teve aquela sensação: 
“hoje arribam novas!”. Foi como um sussurro de Endovélico a 
garantir-lhe a chegada de um mensageiro, que ao fundo já su-
bia, a franquear a passagem para a fortificação. Daí, o estranho 
calcorreou o labirinto de ruelas até ao edifício maior, o lugar 
de reunião do Conselho que governava Tanábriga.

Correu, correu desenfreada para o Concílio dos Ilustres. 
Ainda viu o estranho a entrar, seguido pelos dirigentes da citânia 
— chefe, anciãos, membros distintos — e a porta a cerrar-se 
após aqueles. Estacou à entrada, tal como o faziam inúmeras 
pessoas, umas por curiosidade, outras por igual ansiedade.

Pelas conversas alteradas dos companheiros do instante, 
percebeu que aquele visitante acabava de chegar do extremo 
Nordeste da Ibéria e, apesar de sedento e rouco, ainda balbu-
ciara algo: “Eu vi-os! Arrastavam-se em fileiras…”

Oh desgraça! Em fileiras andam os soldados… mas não se 
arrastam! Em Rubínia cresciam ganas de irromper pela reunião. 
Chegou a forçar a entrada, contudo susteve-se de sobrancelhas 
cerradas e a morder o lábio, face à oposição dos dois guardas. 
Começou então a deambular em frente da edificação em círculos, 
e sem grande cuidado pelos demais que por ali se mantinham.

Não foi por muito tempo. As fortes tábuas de castanho 
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de entrar na minha própria povoação.
Fez uma pausa, olhou para as nuvens calmas e ficou no-

vamente absorto, antes de retomar a memória dos momentos 
nefastos.

— No dia fatídico da tragédia, Tongídio, generoso de força 
e companheirismo, acudiu a todos os lados da contenda. Con-
seguiu animar os companheiros e permitir, assim, a fuga de 
muitos, resistindo e atrasando os algozes. Graças a ele e a uns 
quantos de alma tão grande como a dele, a ruína não foi total, 
e o exército conseguiu salvar uma chusma de gente experiente 
e mesmo Aníbal.

Alépio afagou a testa e cerrou brevemente os olhos, en-
quanto parecia pretender encher o peito de vento furioso que o 
socorresse e soprasse para longe aquele turbilhão de lembranças.

— Após a fuga, o general enviou uns quantos homens 
disfarçados às cidades e lugarejos vizinhos onde Romanos e 
aliados relaxavam e se divertiam após a vitória. Queríamos saber 
o que acontecera aos nossos bravos que se haviam sacrificado 
por nós. Na vila onde estive a observar soube que muitos foram 
capturados. Lutaram até desfalecer, ou de morte ou de fadiga. 
Os Romanos conversavam acerca deles com respeito, e admi-
rados por tanto vigor e determinação. Tanto que os Cônsules 
decretaram que os prisioneiros não seriam executados. Pelo 
contrário, seriam enviados a Roma como escravos e ingressa-
riam na escola de gladiadores da República, para mais tarde 
entreterem as multidões com a sua mestria e arte em combate. 
Certamente por obra dos deuses, no regresso ao acampamento, 
escondido, vi passar uma caravana militar que conduzia cerca 
de três centenas de prisioneiros. Logo reconheci os nossos 
companheiros. Entre eles, bem destacado, um indivíduo com 
um urso tatuado no braço direito.

Mais plácido, Alépio sorriu abertamente e estendeu o braço 
para puxar Rubínia, sugerindo-lhe que se erguesse, tanto da 
sua posição prostrada pelo solo, como no ânimo.

— Portanto, mulher do grande Tongídio, a tua esperança 
não pode empalidecer. O teu homem está longe, mas vivo. Jun-

razão da sua preocupação e apercebera-se da inutilidade da 
preocupação: por mais que montasse guarda aos trilhos do 
Leste, jamais o veria a chegar…

Pela manhã, ainda Rubínia permanecia junto do lugar onde o 
seu chefe a saudara com a morte prematura e lhe entregara 
umas quantas pedras para construir a sepultura. Já não tinha 
razões para continuar viva.

Foi então que se abriram novamente as portas do Con-
cílio dos Ilustres e saiu Alépio, já recomposto para reiniciar a 
viagem até Brácara. Uma noite de repouso e o bom alimento 
rejuvenesceram-no. O semblante carregado é que teimava em 
perdurar.

Rubínia, assim que o viu, aguardou a sua passagem e, já 
suficientemente próximo, dirigiu-lhe, arrastada, a palavra, 
levantando ligeiramente a cabeça da pequena concavidade 
rochosa onde se enroscara:

— O meu marido fazia parte da tua hoste. Apesar de serem 
em grande número, talvez te lembres dele. Tinha algo que o 
marcava. O meu nome é Rubínia e o meu marido é Tongídio. 
Ele tem uma tatuagem circular azul na face direita, e uma outra 
com a figura de um urso ao longo do braço direito. Usa também 
umas vírias de ouro com incrustações de pedra azul-turquesa. 
O escudo e a falcata também estavam assim adornados. Viste 
alguém assim?

— Lembro-me, sim. E o nome seria suficiente para o identi-
ficar. — respondeu Alépio após um curto momento em silêncio 
contemplativo, enquanto deixava premeditar um leve sorriso.

— Tongídio combateu a meu lado inúmeras batalhas. Aníbal 
soube respeitar a origem dos seus homens, colocando-os lado a 
lado por proveniência. Nós servíamos no mesmo flanco. O teu 
marido, com a força do urso tatuado, brandiu a falcata em sinal 
de morte para muitos inimigos. Sempre foi um dos guerreiros 
mais formidáveis. Nós éramos tão amigos quanto uma guerra 
permite o crescimento de uma amizade e a sedimenta em laços 
de sangue. Foi também por o admirar que por aqui passei antes 
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Físias, nascido e mercador de uma pequena cidade portuária 
a Oeste das Colunas de Hércules, arriscara um dia fazer uma 
viagem de descoberta de novas oportunidades de negócio por 
terras lusas. Avançou para Norte e rapidamente encontrou as 
primeiras tribos, umas mais primitivas e rudes, outras já um 
pouco mais evoluídas social e culturalmente.

Com o seu séquito, Físias conseguiu embrenhar-se profun-
damente na Lusitânia, conhecer os costumes, os hábitos, os 
deuses e as lavras materiais e mesmo artísticas daqueles povos. 
Com uma saudável empatia, facilidade de trato e comunicação, 
logrou superar alguns momentos muito sensíveis e potencia-
dores de conflitos. Soube alimentar a confiança, a segurança e, 
finalmente, ganhou mesmo a amizade de muitos autóctones.

E tanto se entrosou com as populações do setentrião, que 
acabou por se apaixonar por uma nativa: Edúnia. Da união dos 
dois nasceu Rubínia, uma menina que se transformou em bela 
rapariga de olhos verdes, amendoados e de cabelo castanho 
claro, frisado, rosto esguio e de pele entranhadamente morena. 
A mais esbelta criação entre um Cónio, de traços fenícios, e 
uma Lusitana plenamente ibérica!

Físias estabeleceu-se em Tongóbriga, em território Calaico, 
construiu família e viu os negócios florescerem exponencial-
mente. Aproveitava a proximidade do rio Durio para carregar 
as suas mercadorias em barcos próprios. Estes, através da via 
fluvial, passavam ao Atlântico e daí, sempre ao longo da costa, 
percorriam a rota até à cidade de Balsa, já com as costas da 
Mauritânia muito próximas e o Grande Mar Interior a espreitar. 
No regresso, os barcos traziam outras mercadorias apreciadas 
e necessitadas a Norte.

Bafejado pela prosperidade, o mercador era generoso com 
todos aqueles que o auxiliavam nos empreendimentos, e reco-
nhecia a benevolência dos deuses adorados pelas gentes que 
o haviam adoptado. Tinha por costume visitar os santuários 
dedicados a certas divindades, para agradecer a boa fortuna com 
fartas oferendas. Tinha especial afeição pelos lugares sagrados 

to aos Pirenaicos ou em Roma o encontrarás, provavelmente. 
— disse-lhe em tom consistente, quando a conseguiu elevar a 
posição aprumada.

Rubínia lançou fulminante olhar sobre o trilho que seguia 
para Este e sorriu também. 

— Aníbal não ficará certamente parado e derrotado. Alépio, 
serão teus desígnios regressar para junto do grande general? 
Sabes quais são os seus planos? — interpelou-o, no entusiasmo 
de renovado sorriso.

— Pela formosura das minhas terras voltarei! Vamos 
continuar os nossos projectos. Para Aníbal as circunstâncias 
são apenas o resultado de alguns contratempos. Vai reunir o 
exército e retomar a façanha que arquitectou. Perdeu parte da 
surpresa, mas os Romanos não imaginam os planos inauditos 
que lhe ocupam o pensamento. O revés já está ultrapassado e 
Aníbal aguarda reforços vindos directamente de África. Depois 
de reunidos em Nova Cartago, serão conduzidos por Asdrúbal 
até ao acampamento do General.

Também eu — tal como outros emissários enviados a to-
dos os povos ibéricos amigos — tenho por missão a colecta de 
guerreiros e recursos para o esforço de guerra. O vosso concílio 
irá decidir se irá contribuir e como o poderá fazer.

Passarei por cá na Lua Cheia do Equinócio do frio e espero 
vir a ter boas notícias.

— Vai então, Alépio, não te retenho mais. Cumpre bem e 
com sucesso o teu dever. Quando voltares, aqui encontrarás, 
pelo menos, um companheiro de viagem. — recomendou-lhe 
Rubínia, apertando-lhe o antebraço em sinal de agradecimento 
pela graciosa e confortante sensação de esperança que a fazia 
renascer.

Fez uma saudação de despedida e tomou célere o caminho de 
casa. Havia muito a fazer, havia muito a preparar, apesar de 
ter ainda demasiados dias até ao regresso de Alépio.

 
•
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Junto ao flanco esquerdo do grande rochedo que represen-
tava simbolicamente Trebaruna, existia uma fossa de dimensões 
generosas, com um ferro bem estacado de um dos lados, con-
frontado por duas fossas menores e uma pequena protuberância 
escavada na horizontalidade granítica que desembocava num 
canal igualmente rasgado no afloramento rochoso e que seguia 
por este, serpenteando, até se debruçar sobre um buraco enta-
lhado no solo e onde cabia uma pessoa de pé e aprumada. Do 
lado contrário e rodeando o corpo maciço e frio de Trebaruna, 
encontrava-se uma pequena construção muito rudimentar, com 
capacidade para apenas dois a três indivíduos, onde os devotos 
formulavam os rituais próprios e elevavam as suas preces à 
entidade divina. Foi para aí que orientaram Rubínia, enquanto 
preparavam os sacrifícios.

Trebaruna era deusa da casa e da família, mas também 
protectora nas circunstâncias de guerra e aflição. Quando Ru-
bínia afastou a grossa manta de lã escura que tapava a entrada 
do humilde templo, surpreendeu-se com a presença de uma 
figura humana absorta nas suas orações. Estava de costas para 
a entrada e pela magra luz do cubículo parecia ser um homem 
jovem e robusto, de longos cabelos louros, pele clara, alguns 
adornos metálicos e um urso tatuado em tons azuis ao longo 
do braço direito, que suportava o corpo reverente contra o 
grande rochedo. Rubínia, naquele espaço de sortilégios e na-
quele instante mágico, encontrava Tongídio e a sua vida iria 
mudar por completo.

É certo e sabido que terminada a introspecção cerimoniosa, 
Tongídio, virando-se para sair, julgou estar perante a própria 
deusa do lugar e a viver um daqueles excelsos momentos que só 
alguns têm o privilégio de alcançar. Todavia, mais feliz ficou por 
saber que afinal Rubínia de divindade mística só tinha a beleza! 

Já no exterior e enquanto assistiam ao abate dos animais 
na fossa maior, à queima das vísceras nas duas fossas menores 
e ao corrupio do sangue pelos canais da fraga, trocavam olhares 
e sorrisos… promessas.

Desde então, conheceram-se, enamoraram-se, visitaram-

junto à serrania do Marano. Era igualmente presença assídua 
no monte onde se acreditava habitar Larauco, pelos dias das 
suas festividades. Dizia que vinha de lá com sábios conselhos: 
sentia a omnipresença da divindade, inspirando-se para tomar 
sensatas decisões e iniciativas.

Rubínia, alcançada a sua maioridade de mulher, recebeu a au-
torização e a respectiva bênção para poder acompanhar o seu 
pai na peregrinação que se aproximava. Como estava previsto, 
calcorreariam o périplo do costume e passariam pelo santuário 
de Panonia onde, entre outros, a rapariga gostaria de venerar 
a Trebaruna, pedindo-lhe protecção para a sua muito estimada 
casa e família.

A manhã erguera-se de bom prenúncio, com uma neblina 
fina que encorajava os viandantes. Físias preparara a jornada 
com o cuidado que só um mercador poderia dominar. O aga-
salho, a montada, a escolta, o alimento, os animais e outras 
ofertas para os deuses e — não fosse surgir o ensejo — algumas 
mercadorias para transaccionar nalgum eventual bom negócio. 
Partiram.

A viagem decorreu com normalidade e sem sobressaltos. Na 
segunda noite já armaram o acampamento próximo de Panonia. 
No dia seguinte estariam perante a solenidade do sagrado.

Sem acessórias demoras e ainda sem deixar o majestoso 
senhor Sol raiar a sua primeira candura, Rubínia, numa ansiedade 
de noiva, fez erguer todos e colocou-os em movimento antes 
que tivessem tempo de abrir as sacolas do sustento. Queria ser 
madrugadora por respeito à deusa que ali a conduzira.

Sacerdotes ensonados receberam o grupo. Mais alguns lou-
cos que não tinham palha nos leitos, pensavam… Na verdade, 
a comitiva de Físias não fora o grupo inaugural do santuário 
naquela bonina manhã. De qualquer forma, tanto movimento 
matutino não caía no agrado dos ociosos acólitos do recinto. 
Com poucos agrados, receberam o cabrito e o galo que seriam 
imolados, e lá foram explicando como decorria o rito cerimo-
nioso a cumprir.
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Até à chegada de Alépio com as notícias, Rubínia passou 
longos dias de vigilância, no mesmo sítio do promontório onde 
acenara pela última vez ao seu amor. 

•

Pela fase de Lua Cheia do momento do calendário definido, 
Rubínia estava pronta para partir. Oferecera aos deuses um 
gordo cordeiro e consagrara as súplicas e as libações segundo 
os seus respeitos. Visitara os seus pais em Tongóbriga. Tinha 
tudo planeado e beneficiava da experiência e arte que aprendera 
com seu pai, quanto à preparação de viagens. Somava-lhe uma 
vontade tenaz de ir ao encontro de Tongídio, encontrá-lo e deitar 
mão a todos os expedientes para o trazer de regresso a casa.

Ainda que estivesse disposta a fazer qualquer jornada so-
zinha ou com um pequeno grupo que contratasse, tal não seria 
necessário. O Conselho dos Ilustres de Tanábriga preparara um 
corpo expedicionário de guerreiros para seguirem Alépio. Não 
eram muitos; eram os possíveis, dadas as circunstâncias. Ela 
seguiria com eles…

Alépio chegou a meio da manhã seguinte, com um vasto 
contingente. Em breve Rubínia galgaria o trilho que levava aos 
territórios do Leste.

Praticamente não descansou, ansiosa pelo momento que 
marcaria o minguar da distância que a separava do seu estimado. 
Por ela nem sequer teriam dormido; arrancariam o quanto antes.

A manhã revelava-se fresca e com uma neblina húmida e 
ténue. Lá no alto do povoado, no sítio do costume, Rubínia 
contemplava as chaminés de fumo que se escapavam pelas 
frinchas do colmo das casas e que, extraordinariamente, se 
multiplicavam em número, pelo fumegar de muitas dezenas 
de fogueiras do acampamento da força militar, espalhado pelas 
redondezas da citânia.

Cerrou os olhos e imaginou-se de volta, feliz com a família 
reunida. Fez uma libação e mastigou umas quantas preces. 
Olhou para a banda do oriente e respirou forte. Logo arremes-

-se e Tongídio, como varão de uma família nobre da lusitana 
cividade de Tanábriga, no momento em que teve de anunciar 
esponsais, esqueceu as raparigas do seu clã e foi em busca de 
Rubínia. Físias fez o seu papel de pai duro e grave mas, che-
gado o momento oportuno, decidiu-se a presentear o genro 
com as vírias da aprovação, simbolizando a sua confiança na 
vontade de reconhecer a Tongídio a faculdade para proteger a 
sua filha e as virtudes para fundar e dedicar-se ao advento de 
uma nova família.

Rubínia acompanhou o seu marido para Tanábriga e pro-
meteu sempre segui-lo e por ele sempre seguir. “Por Ti Seguirei”, 
prometeram-se reciprocamente…

Causas exógenas começaram a afectar a conjuntura da região 
e a vida do jovem casal. As potências do mundo — Roma e 
Cartago — propagavam rancores recíprocos e aguçadas pre-
tensões sobre a rica Ibéria. Embora as ambições de domínio 
e expansionismo se fizessem sentir bem longe, nas costas do 
Sul, as escaramuças e diferendos já se espalhavam por toda a 
Península. Tanto mais que mensageiros de ambas as partes 
litigantes procuravam exaltar as populações a tomar partido 
por um dos campos do conflito, e pretendiam formalizar alian-
ças com os povos e os seus clãs. Os Cartagineses, graças à sua 
maior tradição e presença no extremo Oeste do Grande Mar 
Interior, usufruíam de vantagem na amizade e coligação com 
os povos nativos.

Com a chegada de Aníbal Barca a Nova Cartago e a deci-
são de fazer guerra aos Romanos, os Cartagineses activaram 
as suas alianças e recrutaram inúmeros iberos para as fileiras 
dos seus exércitos. Tongídio também integrou as incorporações 
oriundas do Noroeste. A dor de Rubínia no dia de partida do 
marido despoletou, também, a primeira ferida de guerra das 
batalhas que Tongídio teria pela frente. No derradeiro beijo 
lembrou-lhe que por ele seguiria a vida dos dois, por ele todos 
os dias seguiria em guarda daquele caminho que agora o levava 
e do qual ansiava já que o trouxesse de volta.
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sou a sacola a tiracolo para as costas e fez sinal a Zímio. Aquele 
pegou na equipagem preparada para a viagem, aproximou-se e 
começaram a descer a ladeira em direcção ao centro do aquar-
telamento, seguidos pelas montadas.

Alépio saudou Rubínia com um largo e esbracejado sorriso.
— Tu e Tongídio sois bem merecedores um do outro: in-

cansáveis e mesmo indomáveis! — Que os deuses te confiem 
um dia perfeito, Alépio. Cá estou para vos acompanhar enquan-
to o nosso caminho for comum. Comigo vai Zímio, servo de 
longa data da casa de minha família. O meu pai confiou-mo e 
eu confio nele para me auxiliar nesta demanda. É um amigo.

Zímio, um africano pujante, era, desde há muito, o braço 
forte — literalmente — da segurança dos negócios de Físias. 
A idade já denotava rugas no vigor de outros tempos, porém 
qualquer redução na habilidade física era compensada fácil e 
exponencialmente na calma e astúcia acumulada com a expe-
riência. Não passava despercebido e não escondia que poderia 
ser um grande e letal desafio para qualquer adversário.

— Ao amigo da família de Tongídio recebo-o igualmente 
como amigo.

Alépio saudou fraternalmente o recém-conhecido. Zímio 
retribuiu o cumprimento com um acenar vertical da cabeça, 
mantendo-se em silêncio.

— Rubínia, partiremos logo que termine o recolher do 
acampamento e todos estejam em condições de receber ordem 
de marcha. Não demorará muito. Entretanto, alguns batedores 
seguirão antes, para sondarem os caminhos por onde passare-
mos. Teremos esta precaução como prática corrente.

 



Romanos e Cartagineses, após um primeiro conflito, trouxeram a 
disputa pelo Mundo Antigo para a Ibéria. As terras, e as suas gentes, mais 

a Oeste do Grande Mar Interior (Mediterrâneo) sentiram o peso e 
o custo da 2ª Guerra Púnica.

A hora era já tardia. No horizonte, numa repetição que se fizera 
hábito, a ansiedade propagava-se pelo crepúsculo. Ao inclinar do sol 

esvaecia por mais um dia a esperança da chegada de notícias.
Rubínia, lá bem no topo do promontório que definia o centro do povoado, 

olhava para a entrada Este, bem demarcada no terceiro e mais 
exterior pano do sistema amuralhado de pedra ciclópica. Prolongava a sua 

vigília por quanto os seus olhos conseguissem atinar com alguma 
silhueta ao longe, na penumbra. Somavam-se os dias de espera e mais 

estendida ficava a vigia; regressava a casa cada vez mais tarde 
para tratar dos afazeres domésticos.

Contudo, aquele entardecer seria diferente dos que se haviam 
arrastado penosamente pelos últimos e longos ciclos lunares. Rubínia, 
quase a ponto de deixar a guarida, esticou-se em frente e estrebuchou. 

Uma nuvem de poeira surgiu quase tão confusa como o próprio escurecer. 
Teve aquela sensação: “hoje arribam novas!”. Foi como um sussurro 

de Endovélico a garantir-lhe a chegada de um mensageiro, que ao fundo 
já subia, a franquear a passagem para a fortificação. Daí, o estranho 

calcorreou o labirinto de ruelas até ao edifício maior, o lugar de reunião do 
Conselho que governava Tanábriga.

E por quem tanto ansiava Rubínia?!
… Por Tongídio, seu marido. Ausente desde aquela dolorosa despedida, 

quando partiu integrado na hoste dos guerreiros lusitanos, para engrossar 
o exército do grande general Aníbal. Porém, a primeira campanha de 

Aníbal, com o objectivo de atingir Roma pelo continente, galgando Pirenéus, 
Gália e Alpes, resultou num rotundo fracasso, no decurso do qual 

desapareceu Tongídio. Conhecida a notícia, Rubínia não se subordinou à 
fatalidade, desencadeando um desassossego que revolveria terra e 

céu na demanda do seu marido, e que arrastaria toda a Ibéria. Por ele 
seguiria… sempre!

A partir deste ponto de ignição, cresce o drama, a acção, e misturaram-se 
as personagens e os episódios, ampliando exponencialmente os efeitos 

e os resultados expectáveis inicialmente.

De um amor singular a uma pátria de afectos… só poderia ser (n)a Ibéria!


