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C A P Í T U L O 1
RECONHECIMENTO

Era meia hora do dia 29 de Julho de 1975, e, segundo a 
minha mãe, Adília Ivone, era um Verão severo e o calor 
não dava tréguas. Eu era o mais novo de três irmãos. 
O Carlos Manuel já tinha sete anos e andava na escola, 
no 2º ano de escolaridade. O José Fernando  tinha um 
ano e meio a mais do que eu, e vivíamos todos, os cinco, 
numa modesta casa perto do Carvalhido, na Invicta, 
lugar mais conhecido como “Silva Porto”. O meu pai, 
Fernando Santos, trabalhava na Estação Central dos 
Correios há uns anos e a minha mãe, por impossibilida-
de física, tomava conta de nós em casa. A sua primeira 
operação ao coração acontecera aos seus dezanove anos 
e a insuficiência deste órgão fazia com que, de tempos 
a tempos, recaísse numa cama de hospital.

Fui baptizado como António José Campos Nunes dos 
Santos. António, herdei do meu tio e padrinho, irmão 
mais novo da minha mãe; José, por ser o primeiro nome 
de ambos os meus avôs. A minha avó materna insistiu 
que ficasse com “Campos” no nome, para continuar a 
linhagem da sua família, de onde derivam os familiares 
do famoso Restaurante “Farmácia Campos”. Nunes e 

tu vais entrar
num mundo novo
vais ser alguém
alguém do povo

ultrapassar
todos os medos

e desvendar
todos os segredos
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emoldurados a talha dourada. As celebrações denomi-
navam-se de “cultos” e os cânticos, bem como todo o 
espírito da cerimónia, eram bem mais juviais e alegres.

A primeira memória que tenho em família com os cinco 
tem já lugar em Ermesinde, num pacato apartamento que 
os meus pais haviam alugado junto ao centro, perto das 
escolas, estação dos comboios e igreja matriz. Viéramos 
para aqui, para cerca de 12 kms de distância de toda a 
família, por razões que ainda hoje desconheço. Fosse 
talvez a qualidade/preço dos alugueres, já que haviam 
optado por uma terra que era praticamente nova, com 
contornos periféricos comparáveis a uma aldeia.

Um elemento sempre presente era a música. Lembro- 
-me de acordar inúmeras vezes ao som da telefonia em 
casa e tenho claramente uma memória de, numa manhã 
soalheira, chegar à sala, a minha mãe na cozinha a pre-
parar o almoço, e os meus irmãos à volta de um leitor 
de cartuchos, o suporte mais usado para comercializar 
música gravada nesses tempos. O meu pai tinha sempre 
as últimas novidades, os hits do momento. Tínhamos 
também já nessa fase, um leitor/gravador de cassetes. 
Recordo-me até da cassete virgem preta e vermelha, 
que servia de slave para gravarmos o que queríamos 
da rádio. Entre muitas cassetes estava a minha favo-
rita — o álbum “mornas e coladeiras”, de um grupo 
africano, os Black Power. Este tocava repetidas vezes, 
nós já conhecíamos todos os trechos de cor e salteado!

Santos, dos meus pais, respectivamente.

Os meus avós maternos viviam no Bairro da Fonte 
da Moura, juntamente com o meu padrinho e a sua 
mulher, recém-casados. Os avós paternos, por sua vez, 
habitavam no Bairro de Lordelo do Ouro, à Foz, com a 
filha mais nova, que viria a casar-se poucos anos mais 
tarde. Ainda nesta contiguidade do Porto, com não mais 
de 5 Kms de periferia ficava a casa da tia São, a irmã 
mais velha da minha Mãe. Era ali perto do Marquês, 
ao “Monte Cativo”. Este núcleo familiar era deveras 
próximo e confraternizava com bastante regularidade, 
quanto mais não fosse, como pretexto, por altura dos 
aniversários.

As casas de ambos os Bairros eram muito similares. 
Normalmente, apartamentos T2 com entrada para a 
sala com kitchenette, com portas que derivavam para 
varanda, quartos e casa-de-banho.

Eram todos, de um modo geral, pessoas muito religio-
sas, embora cada um com as suas convicções e cultos 
mais ou menos convencionais. Do lado dos meus pais 
imperava a crença no catolicismo. Praticavam-no com 
franca regularidade. A minha avó Amélia, mãe do meu 
pai, não só assistia presencialmente a missas, como 
assistia às mesmas, via televisão e rádio.

Já do lado da minha mãe a formação era evangélica e 
não se cria em figuras de santos, nem em ornamentos 
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passavam na televisão, como o “Verão Azul”, “Rui, o 
pequeno Cid”, As aventuras de Gulliver”, ou a série de 
animação do “Flash Gordon”. A avó dos nossos vizinhos 
do lado, a Sra. dona Felicidade, tomava conta deles e, 
às vezes, de nós, quando a nossa mãe não podia, ou 
lhe pedia para tal.

Por cima, no segundo andar, habitavam as irmãs vene-
zuelanas, que nós achávamos muita piada, sobretudo 
pela questão da comunicação. Apesar de já viverem há 
alguns anos em Portugal, ainda não tinham perdido o 
sotaque, e, às vezes, empregavam termos para se ex-
pressar que nos eram desconhecidos. Estavam à guarda 
dos seus avós, da espanhola Sra. dona Amparo e do seu 
marido, Sr. Fernando. Ao seu lado, e separados por uma 
casa respectivamente, também com a minha idade, havia 
o Augusto Miguel e o Felisberto, com quem viria a ter 
muitas aventuras, temporadas mais tarde.

De repente, já com os meus três anos, relembro o dia 
em que estou a desembarcar de um autocarro e a descer 
a avenida, rumo à casa da avó Amélia, em Lordelo, com 
esta de um lado e a tia Berta do outro. Desato numa 
choradeira pela minha mãe e pelo meu pai, e, nem com 
promessas de rebuçados ou da garrafa de 7Up que me 
mostravam, foram capazes de me fazer acalmar…

Fizeram-me uma cama improvisada e deixaram-me 
dormir no chão da sala. Acordei já no final da tarde, ao 
pôr-do-sol, com as persianas semi-cerradas, era quase 

Havia ainda um gravador de bobines de ¼ polegada, 
com o qual viemos a fazer as primeiras experiências de 
gravação, a brincar aos artistas e às bandas de música 
pop.

Eu tinha o vício, desde muito novo, de me sentar e 
balançar ao ritmo da música. Uma das minhas práti-
cas favoritas era ligar a luz verde que o pai instalara 
por detrás da sanefa da sala e fingir que estava numa 
discoteca, ou, pelo menos, num local onde a magia 
acontecia e nos deixávamos levar pela música: era como 
viajar para outra dimensão.

Os Bombeiros Voluntários lá da terra costumavam sair 
no Verão pelas ruas fora, em jeito de ensaio, e provo-
cavam-me um grande entusiasmo. Era uma actuação 
que se pavoneava mesmo diante da nossa varanda da 
frente e que eu nunca podia perder. Costumava até dizer, 
logo que os escutava ao longe, “… — ouves, mãe? É o 
“bam-baam…”. Teria eu, nesta fase, dois anos de idade.

As actividades que imperavam nesta altura eram o 
desenho, as brincadeiras no terraço por trás da nossa 
casa e a fugida para casa dos vizinhos. Estávamos ro-
deados de amigos da nossa idade: os Irmãos da casa 
ao lado. Ele — Carlos Alexandre — mais velho e com 
ideias mais arrojadas, normalmente, brincava mais 
com o Carlos; ela — Lau — por ser mais da minha 
idade, relacionava-se mais comigo, ou simplesmente 
nos juntávamos para assistir a programas infantis que 
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Ao fim-de-semana íamos ao Hospital de Santo António 
visitar a mãe, normalmente eu e a avó.

Num fatídico domingo “presenteei-a” com um susto 
desconforme, deixando-a na recepção à espera de cre-
dencial para entrar, enquanto irrompia eu já pela escada 
acima, para junto da minha mãe, pai e irmãos, tal era a 
minha vontade de os rever. A coitada da minha avó já 
tinha posto todo o edifício em alvoroço à minha procura 
e estava pálida e trémula, quando se preparava para 
anunciar aos meus pais que me havia perdido. Qual 
foi o seu alívio, quando me avistou junto deles… que 
partida que eu lhe pregara inconscientemente!

Às vezes, da parte da tarde, a avó ia dormir e eu ficava 
entretido junto do secadouro com o meu saco de brin-
quedos, que espalhava sempre na totalidade pelo chão. 
Entre carrinhos, bolas e bonecos vários, havia alguns 
desenhos que eu trazia de casa, muitos deles retratos 
realistas desenhados e pintados pelo Carlos, com con-
tornos de caneta de feltro e enchimento leve a lápis de 
cor. Eram normalmente reproduções de espaços da casa 
de Ermesinde. Havia um deles em particular de que me 
recordo, que ilustrava o início do corredor de entrada, 
o hall grande, como nós lhe chamávamos chamar, com 
os desenhos dos roupeiros e de um aquário de peixes 
tropicais retro-iluminado. Eu costumava chorar de 
saudades a fitá-lo horas, como se lá me imaginasse, 
porque era ali que eu sentia que pertencia.

hora do jantar.

Como sempre, eu adaptara-me com relativa facilidade.

A casa, do alto do seu quinto e último andar, estava 
sempre cheia de alegria, o rádio transistorizado toca-
va de manhã até à noite e o que mais me aprazia, era 
juntar-me ao meu avô no corrimão, no vão de escada, a 
ouvi-lo contar as suas histórias, enquanto consumia com 
prazer mais um cigarro “Kentucky”  ou de outra marca 
da sua preferência — os “Definitivos” —, dependendo 
da sua vontade no momento. Eu cá, adorava quando 
me levava a pescar para a Foz, ou tão simplesmente a 
caminhar pelo Passeio Alegre, até onde o asfalto nos 
levasse. E rapidamente eram horas de mais uma refei-
ção, preenchendo as semanas num ambiente ao qual 
me habituava com facilidade.

Todos os dias acordava ao som do chilrear das rolas que 
o avô criava na varanda do secadouro, aquela que dava 
para a fachada da frente do prédio. E cada dia era igual 
ao precedente, o sol a irromper pela janela e a projectar 
sombras na parede, e eu a pensar que voltara a acordar 
na mesma situação, à mesma hora e na mesma cama 
de sempre, como se já cumprisse esta rotina há mais 
dias do que os que tinha de existência...

A avó na cozinha a preparar o almoço, e o meu vazio 
por estar longe dos “cinco”, a minha família nativa…
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era como um castigo. E este elemento eram as nuvens, 
que teria um peso inimaginável, que nos esmagava, 
ponto! No sonho estava com a minha avó na sala, o 
chão tremia e caía assim a ´intentação´ sobre nós. No 
mínimo, medonho!

Eu começava desde então a ter noção da realidade e a 
perceber de forma subliminar que a vida teria de cul-
minar, mas que, se possível, não fosse em sofrimento. 
A minha avó não se poupava a levar-me aos funerais 
dos seus amigos ou conhecidos, procurando explicar-me 
sempre que a morte fazia parte da vida e que tínhamos 
de a saber aceitar, com toda a naturalidade com que 
vivíamos.

Difícil, claro está, para uma criança de três anos perceber 
o que quer que fosse sobre esta matéria, por melhores 
palavras e descrições que usassem.

Foi num banco de autocarro que perguntei à minha 
avó pragmaticamente como se processava a morte. Eu 
já sabia que, depois de sucumbir, éramos colocados 
no interior de um caixão e baixados à terra, isto para 
a eternidade. Só não percebia porquê e queria que me 
explicassem, para que não me restassem dúvidas. Em 
suma, fiquei a saber o que já constatara e, desde esse 
mesmo dia, outra imagem não me saía da cabeça.

Tenho ainda bem presente de, certo dia e pela primei-
ra vez, estar presente na Igreja do Carvalhido. Havia 

Frequentemente, a avó apercebia-se e perguntava-me 
porque ficava assim, se era alguma coisa com ela, ou se 
eu achava que não me tratavam bem. Mas, no fundo, 
devia imaginar o porquê da minha tristeza, o facto de 
ser arrancado de casa sem explicação, para longe de 
quem sentia mais falta nessa fase da vida: a minha mãe.

Foi a avó Amélia que fez questão de me ensinar a rezar 
o “Pai Nosso” e a “Avé Maria”, da doutrina católica que 
practicava, e obrigava-me a dizê-los em coro com a rádio, 
quando ouvíamos a missa das seis da tarde, na Emissora 
Católica Portuguesa. Na parede da sua sala estava a 
célebre pintura de Da Vinci, “a Ceia de Cristo”, que eu 
tentava descortinar sempre que parava a observá-la. 
Porque estaria tanta gente de um só lado da mesa, com 
roupas tão coloridas? Normalmente, quando rezava, 
ficava a olhar para o quadro, como se houvesse uma 
ligação com as palavras e este pictograma.

Certa noite acordamos em sobressalto. Mesmo por 
detrás do bairro existia uma fábrica de químicos, que 
tinha incendiado. O estrondo foi tal, que parecemos 
ter saltado todos das camas. Num ápice estavamos 
já na rua, com esperança de perceber o que se tinha 
passado. Confesso que andei uns dias assustado e até 
sonhei com réplicas do incidente. Há um dos sonhos 
de que me recordo bem. Eu não entendia claramente 
as expressões contidas nas rezas da igreja da avó. Para 
mim, no final do Pai Nosso entendia-se “… não nos 
deixeis cair a ´intentação´…”, que, no meu entender, 
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falecido a bisavó Cila. Mas, não só era a missa do seu 
falecimento como também a da prima da minha avó 
materna, Laura. Morreram ambas com idades muito 
avançadas, ao que eu instalei a ideia confortável que 
“as pessoas morrem velhinhas”…
 

O Pai fez setenta  anos e eu trinta e cinco. É redundante 
pensar que é este o contraponto da vida e a razão desta 
obra a esta altura. Para mim a meia-idade é esta, os trita 
e cinco, se pensar que o exponencial da existência é os se-
tenta, a idade que o meu pai acaba de completar, sendo por 
isso, e a meu ver, um feito. Eu fiz questão de trazer uma 
cópia em CD das “Mornas e Coladeiras” dos Black Power 
para servir de banda sonora da festa, onde se falou sobre o 
passado dos cinco, ainda que não pudesse ter sido possível 
a reunião dos remanescentes quatro…
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“Your album is brave, interesting, very musical and really quite 
incredible in my opinion. I don’t know many people who can do this 

as well as you have. You will be successful, I’m sure!”
Barry Palmer • Cantor • Mike Oldfield Group

“O Homem dos 7 Instrumentos é um projecto audaz, que aposta 
na língua portuguesa e defende o que temos de melhor: uma pátria 
que se deixa escrever e cantar através do talento singular do Tozé.”

 Pete Tha Zouk • DJ

“Quem canta assim e vai pela diferença, merece ir longe e 
chegar onde quer. Parabéns e uma grande viagem, Tozé.

Do teu homónimo amigo Tozé Brito.”
 Tozé Brito • Cantor / Produtor / Manager / A&R

“Cheio de personalidade, profissional, bom gosto, boas letras, voz 
consistente... ‘thumbs up!’”

 Herman José • Actor / Apresentador / Humorista / Músico

“...gosto muito, muito diferente do que se ouve, muito bom som, 
boas canções. Do melhor!!!”

Rui Veloso • Cantor / Músico / Compositor

“Os portugueses sempre foram um povo aventureiro. A música em 
Portugal, sempre foi uma aventura. Tozé, músico dos Per7ume, 

lançou-se numa aventura de compor, cantar e tocar todos os 
instrumentos, num disco, livro e filme (que são) um excelente 

trabalho, esta aventura à procura de alguma coisa.”
Zé Pedro • Xutos & Pontapés / Músico

“Gosto de discos conceptuais. Gosto deste disco. Se puderem 
oiçam do início ao fim, vale a pena.”

Fernando Martins • Ritual Tejo / Produtor musical

“...esta singularidade que o destaca dos demais, é aquela que o coloca no 
plano dos compositores mais talentosos que eu alguma vez conheci.”

Carla Lisboa - Universal Music / Produtora / Directora artística

“Em cada canção existe um som próprio num contexto único.”  
Mário Rui • Maestro / Produtor musical

“Faz jus ao nome 
“Homem dos 7 

Instrumentos”.” 
Wanda Stuart • Cantora / Actriz 

/ Encenadora

“Bravo, Tozé! Um grande 
aplauso de pé!”

 Luis M. Rocha • Escritor


