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Prólogo I

Foi registado e baptizado como José Lomelino Silvestre mas 
é hoje muito mais conhecido como Zé Fortuna, epíteto que 
está longe de espelhar as suas posses materiais, apesar de, 
na actualidade, sem poder dar-se a luxos, pelo menos já não 
está sujeito às privações que muitas vezes o acompanharam. 
Não faço a mínima ideia de quem foi o autor da alcunha que 
ostenta com certo orgulho de tal modo que serviu de nome 
para o seu modesto estabelecimento da área da restauração.

O Zé Fortuna é o homem a quem tudo aconteceu, para 
alguns o mais azarado do planeta, enquanto para outros tinha 
uma sorte danada, no entanto, todos atribuíam a alcunha ao 
facto de o José Lomelino, com todos os acidentes que teve, 
ainda conseguir estar vivo, por sua vez ele sempre se julgou 
um homem perfeitamente normal, a quem a vida, se não fora 
sempre sorridente, nunca lhe pregara grandes partidas e os 
acidentes...

– Acidentes acontecem a todos – dissera-me o Fortuna 
encolhendo os ombros, e não se cansava de afirmar – A minha 
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crónicas ou a anotar as histórias do José Lomelino Silvestre... 
É mais apropriado chamar-lhe Zé Fortuna.

Em meados do século XX, Joaquim Silvestre e Maria Lomelino 
viram nascer o seu sétimo filho, a quem deram o nome de José, 
a que se seguiram os apelidos de ambos, como mandam as 
normas, primeiro o da mãe e o do pai em último lugar. Veio 
ao mundo, como se usava dizer, já fora de tempo e por puro 
acidente, quando já ninguém julgava a Maria capaz de procriar, 
o sétimo filho do casal, o sexto já tinha então 12 anos de idade, 
dizia-se que o novo membro da família, não desejado como a 
maioria dos irmãos, fora fruto do encontro de um afortunado 
espermatozóide com um óvulo solto fora de tempo.

O Quim da Pedra, como era conhecido, trabalhava numa 
serração de mármores na Maceira, perto de Pêro Pinheiro e 
a Maria trabalhava “a dias” em casas situadas entre Sintra 
e a Praia das Maçãs, tentando a concordância dos horários 
combinados com as “patroas” e os autocarros da empresa 
operadora na zona e o acordo entre os preços dos transportes 
e os honorários que conseguia estabelecer, sempre muito caros 
para quem os pagava e demasiado exíguos para quem os recebia. 
Os horários preenchidos dos progenitores, fizeram com que 
os primeiros anos da vida do Fortuna tivessem estado sob a 
vigia da irmã Etelvina, a única que ainda não contribuía para 
a receita familiar, e assim teve de continuar até o mais novo 
do clã Silvestre entrar na sua previsível curta vida académica, 
mas que acabou por durar dez anos.

Aos 16 anos de idade, o Zé, ainda sem o Fortuna, estreava-
se como servente de pedreiro, por conta de empreiteiro ainda 
parente da Maria Lomelino, o que em nada veio a favorecer o 
novo carregador de tijolos e baldes de massa que lhe feriam 

grande sorte foi o senhor doutor ter-se tornado nosso cliente.
Reconheço que, sendo eu uma figura pública, dei alguma 

notoriedade ao pequeno restaurante, principalmente quando 
uma estação de televisão me escolheu para um programa do 
tipo “Um dia com...” e, como não podia deixar de ser, a fim 
de não quebrar rotinas, o meu almoço no Retiro do Fortuna 
ficou registado em imagens e mais tarde foi difundido para 
todo o país.

A pouco e pouco fui tomando conhecimento de episódios, 
alguns curiosos, da vida do Zé Fortuna, mercê de muitas 
conversas que fomos tendo desde que me libertei de horários 
e local fixo de trabalho, que muitas vezes era o próprio res-
taurante a servir-me de escritório e onde escrevia as colunas 
que mantinha numa revista e num jornal, ambos pertencentes 
ao mesmo grupo. As histórias que me ia contando, desde que 
ainda era o senhor doutor Sá Brown até ao presente, quando 
já tenho o estatuto de amigo, mas sempre com a mesma 
mesa reservada, a não ser que avisasse da minha ausência, 
cuidado que passei a ter quando tive conhecimento de uma 
“lei” instituída no estabelecimento:

– Aí não se senta ninguém, é a mesa do senhor doutor...
Mais tarde, a “mesa” foi substituída por “cadeira”, uma vez 

que fui conhecendo outros clientes tão habitués quanto eu e 
acabámos, por vezes, a partilhar o mesmo tampo de madeira 
suportado por quatro pés, com cerca de setenta centímetros 
de altura e lugar para quatro pratos que, encostando-se a 
mesa ao lado, se juntariam outros tantos... Não me lembro 
de alguma vez termos sido oito à mesa, mas seis comensais, 
aconteceu várias vezes. Depois do almoço, quando cada um 
demandava para os seus afazeres, ficava eu com o meu copo 
de whisky irlandês e o meu portátil a tentar compor as minhas 



6 -- - 7 -

colegas que foram atingidos, um deles com gravidade, pelos 
andaimes partidos. Por esta altura, já o José Lomelino Silvestre 
era conhecido por Zé Fortuna e para isso terá contribuído o 
bilhete de lotaria premiado.

– Zé, tenho cá uma fezada que esta semana vou ganhar 
na lotaria. – Dissera-lhe um colega de profissão, o Manuel 
Bicudo, no final de um dia de trabalho. – Se queres entrar 
com metade...

Negócio combinado e o Zé Fortuna entregou ao colega a 
sua parte para que este fizesse a aquisição do jogo, não sem 
que antes tivesse avisado o colega:

– Agora não te esqueças de comprar!
– Está descansado, pá, antes de ir para casa passo pela 

papelaria e compro, já sabes, do que sair metade é teu!
Durante o resto da semana o Manuel Bicudo não com-

pareceu ao trabalho sob alegação de doença e quando voltou, 
apressou-se a reembolsar o Zé Fortuna da verba que este tinha 
dispendido para o jogo.

– Acabei por não comprar o jogo, naquele dia o autocarro 
atrasou-se por causa da chuva e quando passei pela papelaria, já 
estava fechada e depois, também por causa do tempo, apanhei 
uma carraspana... ainda disse à mulher...

Manuel Bicudo dava assim a explicação de porque ambos 
ainda não estavam ricos e capazes de encetarem por uma via 
empresarial na área da construção civil, o que não explicou foi a 
razão por que se despediu dias depois. Por outros companheiros 
de trabalho o Zé Fortuna veio a saber que o ex-colega tinha 
comprado um carro de modelo, aparentemente, muito acima 
das suas possibilidades económicas.

– Meu caro Zé Fortuna – comecei eu por lhe dizer mal 
ele me contou a história – cá para mim, o Bicudo passou-lhe 

os dedos das mãos, luvas era luxo que não se usava na altura, 
e lhe maceravam os ombros. Felizmente o patrão não tinha 
capacidade para obras de muitos pisos, senão, as pernas também 
se queixariam de tantas subidas por degraus improvisados, 
travessas de madeira pregadas em estrados, até que a obra 
visse as verdadeiras escadas.

O primeiro azar, segundo algumas opiniões, pois outros 
dirão que foi o primeiro grande golpe de sorte, aconteceu 
na tarde de um dia que começara chuvoso, tendo deixado o 
telhado de um edifício de três andares um tanto escorregadio, 
mesmo assim o José Lomelino foi para lá mandado a fim de 
verificar se havia telhas partidas que justificassem as infiltrações 
detectadas no último piso. Um passo mais descuidado e a 
consequente escorregadela que parecia ter como fim a queda 
no asfalto com consequências que se adivinhavam graves...

– Veja lá o senhor doutor como são as coisas, não é que 
naquele momento ia a passar uma camioneta carregada com 
resíduo de cerveja, parece que se chama “dreches”, só sei que 
aquilo até é mole, estava morno... é verdade que desmaiei e 
só acordei perto de Cascais, mas nem sequer fui ao hospital, 
senti-me são como um pêro! Foi sorte ou azar?

Que resposta poderia eu dar ao Zé Fortuna? Não só por 
essa ocasião mas também por um outro acidente, ainda no 
ramo da construção civil, quando estava em cima de um 
andaime ao nível de um quarto andar, a tábua partiu-se, o 
Zé caiu sentado no andaime imediatamente abaixo, que não 
aguentou o impacto... Em resumo, acabou sentado ao nível 
do primeiro piso, não se pode dizer que confortavelmente, 
pois a zona mais mole do corpo humano veio a apresentar 
um enorme hematoma e, durante alguns dias, a posição de 
sentado não era a mais agradável. Menos sorte tiveram dois 
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Parece que sim, a primeira esposa do Fortuna seria bem 
bonita, caixa de um supermercado próximo de uma “obra” onde 
trabalhava e onde se ia abastecer para o almoço, tomado no 
próprio local onde decorria a construção e confeccionado, caso 
o repasto não fosse à base de conservas, ao calor da fogueira 
que um dos serventes de pedreiro era encarregue de acender 
e, por vezes, cozer o bacalhau e as batatas, a ementa mais 
usual. Depois de cruzados os primeiros olhares, vieram as 
primeiras conversas até que, quando os horários o permitiam, 
as primeiras esperas...

– Posso acompanhar-te? 
Acabaram acompanhados pelos padrinhos, para dizer o 

“sim” frente ao altar da igreja de Santa Maria, poucas horas 
antes da primeira grande decepção do Zé Fortuna, que cons-
tatou que a Carla Maria, que durante o namoro nunca tinha 
permitido grandes adiantamentos, já tinha os caminhos íntimos 
desbravados por um anterior namorado... Sentiu-se atraiçoado 
mas, movido pela paixão, foi lesto a perdoar a omissão da sua 
jovem esposa, com quem viveu um ano de amor sem limites, a 
não ser monetários, uma caixa de supermercado e um servente 
de pedreiro nunca poderiam aspirar a luxos, o mais próximo 
disso acabou por ser um período de férias de duas semanas 
num parque de campismo do Algarve, onde a pequena tenda 
foi suficiente para albergar toda a imensidão dos seus sonhos 
e sobrou espaço para darem vida à paixão que os unia.

Teria eu cerca de seis anos quando um enorme desgosto me 
assaltou, de tal modo seria grande a mágoa que já nem tenho 
memória do que se tratara, mas lembro-me perfeitamente do 
que me disse a minha avó:

– Olha em frente e não tardarás a perceber que se não há 
bem que nunca acabe, também não há mal que sempre dure!

a perna...
– Julgo o mesmo, caro doutor, mas foi a minha sorte!
– Então ele fica com o dinheiro que era dos dois e foi a 

sua sorte! Como assim?
– Ele comprou um carrão, muito acima das suas possibili-

dades financeiras, mas muito mais acima das suas capacidades 
de condução! Espatifou-se de encontro a uma árvore e agora 
anda para aí numa cadeira de rodas... – num tom mais baixo, 
como se houvesse mais alguém a ouvir-nos numa altura em 
que o restaurante estava vazio, acrescentou – aqui para nós, 
o senhor doutor desculpe, mas dizem que o Bicudo nunca 
mais teve tesão!

– Continuo a não perceber onde está a sua sorte por ter 
perdido o direito a uma boa maquia?

– Está-se mesmo a ver, suponhamos que me dava a mesma 
mania, comprava o mesmo carro e dava de trombas com a 
mesma árvore...

Esta era a lógica do Zé Fortuna e foi aqui que comecei 
a perceber como ele tanto se orgulhava da sua alcunha, de 
modo a quase desdenhar os apelidos Lomelino e Silvestre dos 
progenitores, mas...

– Que ninguém diga mal dos meus pais! – Quase ameaçava. 
– Hoje sou o Zé Fortuna porque... porque sou!

Por esta altura cheguei a acreditar que tinha sido o José 
Lomelino Silvestre a inventar a sua própria alcunha, ou nome 
de guerra como ele preferia, mas parece que estava enganado...

– O meu nome de guerra foi sendo “inventado” aos pou-
cos, julgo que a coisa pegou quando comecei a namorar com 
a minha primeira mulher, era uma miúda giríssima, olhe, 
senhor doutor, ela era de tal modo que a malta só dizia: “Este 
Zé é mesmo um afortunado!” É capaz de ter começado por aí...
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nheira e responsável pela cozinha, o interrompeu imperiosa:
– Deixa o senhor doutor em paz e vamos preparar as 

mesas para os jantares...
E eu tinha uma coluna para acabar e enviar para o jornal 

ainda naquele dia e estava sem conseguir seleccionar o tema... 
Vim a conhecer o resto da história alguns dias depois, dessa 
vez já com os meus afazeres concluídos.

– Como lhe disse no outro dia – Zé Fortuna recomeçava 
assim a sua história –, a Carla saiu de casa e foi viver para os 
lados de Rio de Mouro num apartamento do meu próprio 
patrão, que não só me recusou aumento como me pôs um 
par de cornos...

– Sim, essa parte já eu sei – interrompi –, o que eu não 
lhe dispenso é o que quis dizer com o “papo cheio”.

– Isso começou no fim-de-semana seguinte, estava em casa 
sozinho a carpir as minhas mágoas quando uma mulherona 
dos seus quarenta anos... o amigo faz ideia de quem era ela?

– Não!
– Era a mulher do meu patrão, coisa fina... o amigo doutor 

Sá Brown imagina o que ela queria?
– Talvez que o amigo Zé fosse buscar a sua mulher...
– Quase isso, ela queria que o seu próprio marido a pusesse 

na rua, que ela fosse amante dele, ainda vá lá, mas mantê-la 
num apartamento, isso era demais, então ela resolveu ter-me 
como amante até ele mandar bugiar a Carla Maria.

– E as consequências disso? – Perguntei.
– Fui despedido, mas passei um Verão à maneira, à conta 

dela estive de férias no sul de Espanha, fui comer a restaurantes 
caros e depois nem lhe digo nada, aquela mulher na cama era 
uma coisa de pôr um homem maluco, saí daquela relação com 
um curso completo, só lhe digo que ela sabia mais que aquele 

Era a minha avó a dar-me uma das muitas lições de sabe-
doria popular, conhecimentos que ainda hoje vou aprendendo 
aqui e ali. O não há bem que nunca acabe aplicou-se também 
à felicidade do Zé Fortuna, que adquiria a maior parte da 
sua indumentária na feira de S. Pedro de Sintra, quase tudo 
com origem na contrafacção, já Carla Maria, de gostos mais 
requintados do que as suas posses, começou a recusar-se a 
usar aquela popular boutique alcofa para a renovação do seu 
guarda-roupa e daí as primeiras discussões, mas não havia 
nada a fazer, se não se cortava nos têxteis dela, faltava depois 
nos mantimentos à mesa.

– Arranja melhor emprego, ou vai fazer uns biscates, eu 
não posso andar por aí como uma pindérica qualquer!

As crises agudizavam-se a partir do meio de cada mês e o 
patrão de então recusava-se a aumentar o salário do Zé, que 
recebia como servente apesar de quase todas as suas tarefas 
pertencerem já ao mister de pedreiro, até que, ao fim de dois 
anos de casamento, um simples bilhete, bem lacónico, acabava 
com a ligação:

“Acabou-se tudo. Adeus!
Carla”
O Zé veio a saber que a “sua” Carla se mudara para um 

apartamento em que ele próprio trabalhara na sua construção 
e ainda era pertença do empreiteiro que o empregava e ali a 
mantinha como amante, proporcionando-lhe os luxos que ela 
não pudera ter com o marido...

– Pois é, caro amigo doutor Sá Brown, saí daquele casa-
mento de coração destroçado mas de papo cheio! – Desabou 
o Zé Fortuna.

– Papo cheio! O amigo tem que me contar isso...
Não contou naquele dia porque a Nela, sua actual compa-



12 -- - 13 -

mesmo com os dois empregos, não poder satisfazer os gostos 
da sua bonita esposa, arranjou um part-time numa fábrica 
de pastelaria, onde entrava às quatro da manhã e até à hora 
de iniciar a labuta do emprego principal. Realmente dinheiro 
não faltava...

– Um dia a ASAE apareceu no restaurante e mandou fechar 
aquilo, quando lá cheguei para começar o trabalho, bati com 
o nariz na porta. – Explicava o Zé Fortuna. – Se por um lado 
fiquei triste por ver um dos meus rendimentos em risco de se 
perder, por outro, fiquei radiante por aquela folga inesperada 
que me daria oportunidade de desfrutar a plenitude do meu 
matrimónio, só que... até me custa dizer isto, amigo doutor Sá 
Brown, já lá estava um tipo a usufruir do que me pertencia por 
casamento com papel passado e assinaturas reconhecidas... 
E lá estava ele na minha cama com a minha mulher... Custa 
amigo, custa!

– Acredito, amigo Zé!
– Olhe doutor, confirmei que os cornos não nascem e não 

é por falta de cálcio, mas a gente sente-os... ai que os sente 
mesmo! Corri à cozinha, tirei da gaveta um facalhão e... foi a 
primeira coisa que me desapareceu das mãos sem saber como, 
a partir daí foi enfardar até aparecer a mulher da fava-rica...

– Não me venha dizer que esse não foi um dia de azar.
– Esse foi, talvez o único dia de azar que tive em toda a 

minha vida, fiquei enrolado a um canto do quarto, moído de 
tanta porrada, sem me poder mexer e ainda a assistir ao acabar 
daquilo que tinha interrompido, sim, ele não foi de modas, 
tornou a meter-se com a minha mulher na cama...

– Esse casamento acabou aí?
– Claro, um par de cornos e um enxerto de porrada são 

coisas a mais para um homem só, ou acabava ali o casamento, 

livro indiano...
– O Kama Sutra.
– Isso mesmo, e até fiz uma coisa que ela chamava de 

sexo... sexo excêntrico, parece que era isso...
– Sexo tântrico. – Esclareci.
– É capaz de ser isso. Aquilo foi bom enquanto durou, o 

meu antigo patrão acabou por ter que pôr a Carla Maria na 
rua e a mulher dele terminou com todo aquele bem-bom.

– A mulher desse tal empreiteiro também correu os seus 
riscos, o marido pode não ter gostado de ter sido enganado e 
não a aceitar de volta...

– Parece que isso estava fora de questão, massas, percebe? 
Julgo que se ele se separasse dela, não ficava lá muito bem 
em termos financeiros.

– E a sua mulher? – Perguntei curioso.
– Quis voltar, dizia-se arrependida e mais isto e aquilo, 

mas eu não a aceitei, era o que faltava, não acha que fiz bem?
– Nessas coisas cada um sabe de si. 
– Exactamente, eu penso que fiz bem, olhe, amigo doutor 

Sá Brown, ainda fiquei com umas massas, arranjei emprego 
numa fábrica a ganhar bem mais e jurei que corno só pela 
falta de dinheiro, nunca mais!

Realmente nunca mais foi enganado por uma mulher por 
falta de dinheiro mas acabou por o ser por falta de tempo. O 
amor tornou a bater à porta do Zé Fortuna, de novo uma mulher 
bem bonita, empregada numa loja de pronto-a-vestir de um 
shopping da capital e para evitar os mesmos problemas que 
tivera no primeiro casamento, para depois do período laboral 
na fábrica, arranjou um outro emprego num restaurante onde 
entrava para os jantares de terça a sexta-feira e em full-time 
durante todo o fim-de-semana. Já depois de casado e temendo, 
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– Pois o senhor Artur é que foi a nossa salvação, conseguiu 
um reforço ao empréstimo inicial, senão as coisas ficariam 
muito difíceis...

A característica inicial do estabelecimento, a taberna, 
propositadamente não se alterou muito, o que lhe dava uma 
certa graça, as mesas corridas e o balcão desapareceram mas 
dois pequenos barris originais lá continuavam mas a servir 
unicamente como decoração, porque os vinhos servidos no 
Retiro eram todos engarrafados, incluindo o “vinho da casa”, 
oriundo das terras saloias de Almorquim, não afirmo que seja 
um grande néctar, mas perfeitamente bebível e só com alguns 
pratos especiais recorro à razoável garrafeira para aquele tipo 
de estabelecimento que, algumas vezes a meu conselho, o Zé 
Fortuna aprovisiona, aproveitando, essencialmente, as “feiras 
de vinhos” que ciclicamente as superfícies comerciais organizam.

Ainda como decoração, existe numa das paredes uma 
conta, bastante avultada para uma só refeição, e assinada por 
um conde “qualquer coisa”...

– Senhor Zé Fortuna – na altura eu ainda não usava o 
“amigo Zé” – qual é o significado daquela conta?

– Isso é uma história...
Nas primeiras semanas de funcionamento do restaurante, 

ainda eu não era cliente, apareceu por lá um indivíduo aparen-
tando ser de origem aristocrática, não só pelo ar, como também 
pelo modo de vestir e ainda pelo “cachucho” que ostentava no 
anelar da mão esquerda, ele próprio confirmou:

– Sou o conde de...
O Zé Fortuna já esquecera de onde o homem era conde, 

mas lembrava-se bem do que comera, começara por um Martini 
como aperitivo, não se contentou com o queijo fresco e azei-
tonas, pediu umas fatias de presunto, começou pelo prato de 

ou nunca mais me conseguiria olhar ao espelho, mas acabei por 
fazer um juramento, mulher bonita para casar, nunca mais!

A Manuela, ou Nela como todos os clientes do Retiro do 
Fortuna a chamavam, a actual companheira do Zé, não seria 
uma mulher que se pudesse considerar bonita, feições um 
tanto vincadas e grande, tudo nela era grande começando 
pela altura, alguns centímetros mais alta que o companheiro, 
bem servida de peito e ancas e uma enorme determinação. 
Conheceram-se num dos restaurantes onde o Zé trabalhou, foi 
dela a decisão de juntarem os “trapinhos” e de se estabelecerem 
por conta própria, aproveitando o trespasse de uma das últimas 
tabernas do bairro da Estefânia em Sintra, situada numa rua 
sem saída, um local pouco visível e, aparentemente, pouco 
adequado àquele ramo de negócio.

– Se a comida for boa, vais ver que os clientes aparecem. 
– Assegurava a Nela.

Foram precisas algumas obras de remodelação que custa-
ram bem mais do que o orçamentado, o que obrigou a Nela a 
vender uma pequena propriedade rural que herdara, localizada 
no norte do país e para onde esteve projectada uma casinha 
para férias.

– Isto era uma taberna daquelas à antiga, ali estava o 
balcão – Zé Fortuna apontava o local para que eu imaginasse 
o exacto local – tinha um tampo em chapa de zinco, havia só 
duas mesas corridas e quatro bancos do mesmo comprimento... 
Nada daquele recheio era aproveitável e então na cozinha nem 
lhe digo, o lixo foi o destino de quase tudo! O amigo lembra-se 
do senhor Artur do banco?

Lembrava-me perfeitamente, tal como eu fora um cliente 
assíduo até ser transferido para a sede do banco, para um 
lugar de direcção.
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Prólogo II

Tal como o meu amigo Zé Fortuna, também eu nasci José, a 
que os meus pais resolveram acrescentar António Medina de 
Sá Brown, ainda hoje desconheço de onde veio o “Castanho” do 
meu nome, sabendo só que o meu bisavô já era bem português, 
além de republicano activo, muito especialmente a partir do 
“Ultimato Inglês”, embora, segundo apurei na minha parca 
pesquisa histórica, muito crítico sobre o regicídio ocorrido no 
Terreiro do Paço, alguns anos depois. A partir daí, os Brown, 
não tiveram qualquer papel notório que me levassem ao actual 
estatuto de figura pública que não me acrescenta proventos 
especiais.

Dos Medina de Sá também não herdei qualquer estatuto 
especial apesar dos dois apelidos separados por um aristocrático 
“de”. Enquanto os Brown tiveram o seu percurso conhecido 
entre Sintra e Lisboa, a família da minha mãe até aos meus 
avós, sempre terá vivido na zona de Viseu e, em todas as 
vezes que passei pela cidade das rotundas, nunca me deu para 
vasculhar o trajecto dos meus antepassados.

peixe que, como as meias doses do Retiro são excelentemente 
bem servidas, mandou metade para trás para passar ao prato 
de carne, acompanhou o primeiro prato com o mais caro branco 
existente, passando depois para o tinto no segundo prato e 
para acompanhar o queijo da serra. Depois do doce da casa 
pediu café e uma cara aguardente velha que o Zé faz questão 
de ter apesar do fraco consumo... Aquele cliente prometia um 
lucro razoável quando acenou e pediu:

– Por favor, a conta!
O Zé Fortuna apressou-se a apresentar a conta muito bem 

descriminada que o conde “qualquer coisa”, depois de conferir 
o total, pegou numa caneta, aparentemente cara e anunciou:

– Eu não vim prevenido, mas vou assinar...
Acto contíguo assinou a conta e estendeu-a ao estupefacto 

Zé Fortuna... Foi a Nela que da cozinha se apercebeu da situação 
e reteve o conde até à chegada da polícia. A conta nunca foi 
paga mas o chefe do posto tornou-se cliente habitual.

Dias depois, numa das minhas habituais deambulações 
pela vila de Sintra para onde voltara recentemente depois de 
alguns anos a morar na capital, descobri o Retiro do Fortuna.
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da estrada...
Agradou-me a perspectiva dessa aventura que o meu 

pai apoiou economicamente, dado que só a minha mesada 
poderia não ser suficiente para comprar uma tenda, que teria 
de ser bem leve, e os rolos de fotografia de me queria munir 
para documentar toda a viagem, era esse também o principal 
objectivo do Zé Reis, que me anunciou dias antes da partida:

– Convidei um amigo meu, o Miguel...
– Não conheço! – Interrompi.
– É tipo porreiro, ele vai levar a namorada que anda na área 

da Antropologia e terá sido ela a aliciá-lo a aceitar o convite.
A Antropologia, o meu primeiro “amor” académico, pre-

sente naquela aventura, foi o suficiente para apoiar a ideia de 
termos mais dois acompanhantes e uma presença feminina 
poderia dar uma nota de graciosidade, nem seria necessário 
que fosse especialmente bonita... Conheci-a já em Caminha e, 
pelo menos aos meus olhos, era especialmente bonita.

O Miguel e a Isabel estavam à minha espera junto ao 
terminal do ferry que liga Caminha à localidade de A Guarda, 
já em território galego, e falo no singular porque realmente eu 
apareci sem o Zé Reis, que em cima da hora não pôde recusar 
um convite da televisão, um dos seus sonhos.

– Vão dando notícias que eu, sempre que for possível, 
junto-me a vocês.

A magnífica e cara máquina fotográfica do meu amigo e 
os rolos que ele aprovisionara, ficaram na minha posse com 
a recomendação:

– Não poupes na fotografia. 
Com duas máquinas fotográficas e o triplo dos rolos pre-

vistos, senti-me capaz de retratar o mundo, o primeiro registo 
acabou por ser a Isabel e o Miguel, que reconheci imediatamente 

Também não foi o brilhantismo académico que me deu 
notoriedade, limitei-me a cumprir aquilo a que o meu pai dizia 
ser “serviços mínimos”, o suficiente para nunca chumbar, julgo 
que não haverá nada mais entediante que repetir um ano, dar 
tudo de novo e, ainda na área académica, poucas coisas serão 
mais aliciantes que a expectativa do que está para vir.

Quando chegou a altura de começar a escolher qual o rumo 
que deveria dar à carreira académica na fase de licenciatura, 
não sei por que razão, inclinei-me para a Antropologia, área que 
não era do agrado do meu pai, Engenheiro Químico e que no 
último ano do secundário, ano lectivo de 1976/1977, me deu 
a conhecer um projecto a ser lançado no ciclo lectivo seguinte:

– A Universidade Nova vai lançar a primeira licenciatura 
na área do Ambiente, não queres tentar? – Propôs-me.

Era também uma das áreas que sempre me atraíra e a 
perspectiva de vir a ser o primeiro Engenheiro de Ambiente com 
licenciatura tirada no meu país, foi aliciante o suficiente para 
me fazer decidir, embora sem nunca esquecer o meu primeiro 
“amor”. Foi então que o meu caminho divergiu do percurso 
traçado pelo Zé Reis, meu companheiro de sempre, que tinha 
os seus objectivos na fotografia e no cinema e foi ele que me 
aliciou a acompanhá-lo num projecto de férias que acabaria 
por constituir o primeiro marco a levar-me a figura pública.

– O que tenho para te propor é o seguinte: Percorrer toda 
a costa portuguesa, desde Caminha até Vila Real de Santo 
António sem deixarmos de avistar o mar. – Disse-me o Zé 
Reis por alturas da Páscoa.

– Eh pá, por estrada deve ser impossível, haverá sítios em 
que não há vias junto à costa...

– De bicicleta! – Anunciou-me com ar de triunfo. – Há 
agora as bicicletas de montanha próprias para andarem fora 
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evitava a montagem da minha tenda, tarefa que inicialmente 
estava previsto dividir com o Zé Reis, companheiro que apareceu 
por duas vezes antes de chegarmos a Lisboa, quando fizemos 
a transição da margem direita do Douro para a esquerda e, 
mais tarde, na aproximação à Figueira da Foz.

Quanto mais avançávamos, mais eu me sentia entusias-
mado pela aventura e via no semblante de Isabel o mesmo 
sentimento, ao contrário do Miguel, com quem cheguei a 
estabelecer uma razoável relação, que parecia cada vez mais 
entediado e desejoso de chegar a Lisboa, onde estava combinado 
fazermos uma pausa de três dias. Parece que quando uma 
pessoa está num projecto que deixara de lhe agradar, todos 
os males do mundo lhe acontecem e o namorado da Isabel 
lá estava para confirmar a ideia, entre São Pedro de Muel e a 
Ericeira, os azares teimaram em bater-lhe à porta, furou duas 
vezes por ter teimado seguir por um trilho mais curto mas 
cheio de pedras aguçadas, outra das suas teimosias levou-o a 
ficar atascado num charco mal cheiroso, o que levou a Isabel 
a lançar-lhe um ultimato quando chegou a hora de se irem 
deitar, num local onde os parques de campismo estavam a 
uma distância que os punha fora de questão.

– Ou arranjas maneira de te lavares ou vou dormir com 
o Zé!

A perspectiva agradava-me mas parece que o Miguel tinha 
opinião contrária e lá arranjou coragem para enfrentar a água 
fria do mar, a única disponível para o efeito. Não sei se por 
ele ter ficado enregelado, se por outro factor qualquer, nessa 
noite fui poupado aos gemidos dela e aos urros dele com que 
era bombardeado quando não conseguia distância suficiente 
para ficar a cobro das manifestações da tenda vizinha.  Naquela 
noite chuviscou e não deu para dormir no areal usando só o 

pelas suas bicicletas de montanha e as mochilas indicativas 
de que se tratavam dos meus companheiros de expedição. Ela 
atraiu-me de imediato, ele nem tanto, talvez por ciúmes, dado 
que eu a preferiria livre de compromissos amorosos. Resolvi 
esquecê-la de imediato como fruto do meu desejo e consegui.

Os objectivos da Isabel estavam bem definidos, trazia como 
ferramentas um gravador de cassetes, um bloco de notas e uma 
caneta, queria estudar socialmente e culturalmente as gentes 
dos diversos locais por onde iríamos passar, obviamente que 
as estadias não poderiam ser muito longas para podermos 
cumprir o objectivo, chegar a Vila Real de Santo António 
ainda antes do fim das férias, pelo que o estudo não poderia 
ser muito exaustivo...

– Dá para ter algumas ideias!
O Miguel não parecia ter algum objectivo especial naquele 

empreendimento para além de poder dormir com a namorada 
no aconchego de uma tenda. O meu objectivo estava centrado 
na área ambiental, verificar o estado da costa e, especialmente, 
a foz dos rios e ribeiros, registar tudo isso fotograficamente, 
nessa missão específica, só usaria a minha máquina, a outra, 
do Zé Reis, serviria para registar os aspectos mais relevantes 
da paisagem, tentando pôr-me no lugar de um fotógrafo 
credenciado como já o começava a ser o meu amigo de eleição.

Quase por imposição do Miguel, deveríamos privilegiar a 
utilização dos parques e só enveredar pelo campismo selvagem 
em caso de impossibilidade absoluta, nem que isso nos custasse 
alguns quilómetros extra...

– É uma questão de segurança. – Afirmava ele.
Algumas vezes recusei a opção desses quilómetros a mais, 

para poder dormir na praia sempre que o tempo o permitia, 
no norte do país nem sempre era uma opção convidativa, mas 
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Foi o Zé Reis que me deu a novidade:
– O Miguel desistiu!
Em parte foi um alívio, nos últimos dias tinha sido penoso 

aturar os seus desabafos de “estou farto disto”, por outro, lado 
iria sentir falta da força da Isabel em levar a nossa aventura 
até ao fim, quase que me doía ver o seu empenho no projecto e 
este ir por água abaixo. Na véspera da partida para a segunda 
fase do projecto decidi que, além daquilo que já fazia para o 
Zé Reis, tentaria dar um jeito na continuação do trabalho da 
Isabel, até porque estava bem dentro do que ela já tinha no 
papel, tínhamos falado bastas vezes sobre o trabalho de ambos 
nos serões que mediavam o jantar e a hora de nos irmos deitar, 
conversas que o Miguel muitas vezes interrompia:

– Isabel, não te queres ir deitar?
E depois lá vinham os gemidos e os urros...
Estava combinado que o Zé Reis me acompanharia até 

Setúbal, sempre era uma parte do trajecto, embora curta, que 
não faria sozinho. Na hora combinada encontrámo-nos em 
Belém, onde iniciámos a travessia do rio, hoje, sempre que me 
lembro da localidade do lado sul do Tejo onde desembarcarí-
amos, não deixa de me vir à memória um poema de António 
Gedeão: “Minha mãe, haverá mundo para além da Trafaria...” 
Mal desembarquei na companhia do meu companheiro de 
viagem, constatei que havia mais mundo e mais gente, à nossa 
espera estava a Isabel, tinha combinado aquela surpresa com 
o Zé Reis.

– Vais ter que me aturar até Vila Real de Santo António...
Que prazer foi aturá-la sem a companhia do enfadonho 

namorado, nem quis saber qual a opinião do Miguel para o 
facto de a Isabel ter decidido levar a aventura até ao fim na 
minha companhia.

saco cama, opção minha cada vez mais comum à medida que 
avançávamos para sul.

Uma das noites em que optei pela praia, foi a mim que o 
azar bateu à porta. Na altura achei que “azar” era a palavra 
certa, hoje sou mais levado a crer que se tratou de erro de 
cálculo sobre onde chegaria a maré cheia durante a noite e 
acordei completamente encharcado e nem sequer se terá 
tratado de um “crescimento” anormal do mar. O Miguel bem 
gozou comigo durante toda a manhã, o seu pequeno prazer 
acabou pouco depois do almoço, algo que terá comido ter-lhe-á 
dado volta ao intestino e numa tarde que estava destinada a 
pedalar, acabou por ser frequentemente interrompida com as 
suas corridas ao mato mais próximo com as mãos no traseiro 
a tentar suster o fluxo que se adivinhava. Numa das últimas 
dessas incursões, o local escolhido para se aliviar não terá sido o 
melhor, provavelmente por falta de tempo, foi a Isabel, muitas 
vezes minha aliada, que me deu conta da sua permanência na 
tenda durante o jantar.

– Deve ter-se sentado em cima de um cato, tem o rabo 
todo picado, tem que estar deitado de barriga para baixo...

Felizmente estávamos a um dia da programada pausa, a 
última etapa foi feita com a ausência do Miguel, que aguardou 
que o fossem buscar. Como era a “nossa” zona, logo no início 
tínhamos decidido que para os nossos objectivos, seria uma 
área a ser tratada posteriormente. A meta estava definida para 
o cabo da Roca, onde a Isabel tinha os pais à sua espera para a 
levarem para Lisboa num transporte muito mais confortável, 
enquanto eu pedalei serra acima até à zona dos Capuchos 
para percorrer depois o maciço central até ao final da mítica 
rampa da Pena para descer depois até à Vila de Sintra, onde 
me esperava um descanso de três dias.



A pouco e pouco fui tomando conhecimento 
de episódios, alguns curiosos, da vida do 
Zé Fortuna, mercê de muitas conversas que 
fomos tendo desde que me libertei de 
horários e local fixo de trabalho, que muitas 
vezes era o próprio restaurante a servir-me 
de escritório e onde escrevia as colunas que 
mantinha numa revista e num jornal (...).” 

“


