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1
“e agora”

Esta era a mensagem que se encontrava escrita no telemóvel 
quando uma luz sinalizou a sua chegada.

“e agora” 
E agora, o quê?
O que quererá ele dizer com isto? Será que quer dizer que já 

pode telefonar, ou agora que fazemos?  Questionou-se Helena.
Estou a chegar a casa da minha mãe,  já trato disto, pensou 

agradada.
– Meninas! – chegamos a casa da avó – disse às filhas de 

5 e 10 anos que a acompanhavam na viagem de automóvel 
de Faro ao Porto.

Fazia esta viagem há mais de 3 anos, quando foi colocada 
em Faro a dar aulas de português.

As filhas eram o oposto uma da outra. A Ana, de 10 anos, 
era muito morena, cabelo escuro, liso e de olhos castanhos. 
A Mariana, de 5 anos, tinha a tez de cor branca, olhos azuis 
e cabelos loiros aos caracóis. 

O marido e pai das miúdas era bancário. Trabalhava em 
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As amigas, quase todas viúvas, faziam companhia umas 
às outras, tentando sempre apoiar a comunidade, quer no 
acompanhamento na paróquia com pequenos atos de volun-
tariado, quer em participação com universidades seniores ou 
juntas de freguesia.

Helena costumava conviver com o grupo quando de visitas 
mais prolongadas, em casamentos, outras por vezes forçadas, 
em funerais. Nestes, onde se mais interagia, contavam-se as 
histórias mais fantásticas e descobria-se sempre algo secreto 
de quem partia; por vezes coisas boas, outras vezes coisas más. 
Defeitos e virtudes, nada era poupado. Os que partiam não 
estavam cá para ouvir, logo a hipocrisia não era necessária; 
o que se diz “coitado, era tão boa pessoa”, não tinha lugar 
naquelas conversas.

– Bem, avó – gritava uma e gritava a outra.
– Estás bem, filha? Pareces um pouco tensa – constatou 

D. Matilde.
– A verdade, mãe, é que estou cansada da viagem e do 

trabalho. O Pedro também não se sente bem. Passa-se algo 
que não sei explicar – respondeu Helena apreensiva.

– Filha, cuidado, mantém-te atenta. O que vamos fazer 
amanhã? – questionou D. Matilde.

– Se puderes ficar com as meninas agradecia. Tenho um 
encontro marcado com a minha amiga Isabel e gostaria de 
aproveitar o dia para mim – disse Helena.

– Claro, vai à vontade. Já vi que necessitas ficar solta – 
afirmou D. Matilde.

– Sim, mãe, sem perguntas, agradecia. Vou deitar-me – 
disse Helena.

Subiu as escadas e dirigiu-se ao quarto, deitando-se na 
cama que já não lhe pertencia, apesar de ouvir a voz da mãe 

Faro, pediu para que assim fosse pela exigência de colocação 
da esposa. A vida dos professores era errante, decorria o ano 
de 2001.

Resolveu levar as filhas ao norte, pelo carnaval, para 
visitarem a família. 

O marido ficou no apartamento em Faro, perto do hospital, 
não se sentia muito bem desde o fim do ano. Estava sempre 
agitado e nervoso.

Abriu a porta da casa brasonada, pois tinha a chave. 
A mãe estava à espera, não se deitava enquanto a filha e as 

netas não chegassem. Encontrava-se na sala a ler um romance 
e com a televisão ligada. 

A luz ténue iluminava o livro, Os Tudors, sempre gostou 
de romances históricos e um pouco “picantes”.

– As minhas meninas! Como estão as minhas queridas? 
–  questionou encantada a avó, Matilde de seu nome. 

Era uma elegante senhora dos seus 70 anos. Não saía de 
casa sem o batom de tom alaranjado e sombra nos olhos de 
tonalidade verde. A face protegida com pó de arroz iluminava-
lhe o rosto, e o cabelo louro ligeiramente ondulado, firmava-o 
com laca. Ficava um pouco aborrecida quando se abria a janela 
do automóvel. Cabelos ao vento não eram com ela, estragava-
lhe o penteado e a compostura.

Vinda de famílias abastadas, a mãe viscondessa, perderam 
no tempo a influência e o dinheiro, restando-lhe apenas a casa 
e alguns bens, que tentava gerir com relativo conforto, após 
o falecimento do marido há cerca de 20 anos. 

Gostava de ler e fazer renda e não perdia a meio da manhã 
um pequeno convívio com as amigas. Discutiam-se naquele 
espaço as novidades do meio, as nacionais, as manchetes dos 
jornais e das revistas e combinavam-se os almoços de domingo. 
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provavelmente a saltar de nuvem em nuvem ou de conto 
para conto.

Apagou a luz ténue, porque um lenço bordado cobria o 
candeeiro da mesinha de cabeceira, e adormeceu também.

 

ao fundo:
– O teu quarto está preparado e à tua espera.
Helena tinha a impressão de que já não pertencia a lado 

nenhum.

As filhotas foram contentes dormir com a avó, apesar de haver 
mais quartos naquela casa. Os primos já estavam deitados, 
no dia seguinte brincariam.

Os netos não se cansavam de ouvir as histórias da avó 
Matilde, que as contava com toda a emoção, adormeciam 
sempre tarde porque queriam mais e mais.

– Avó, conta-nos aquelas histórias que só tu sabes – pedia 
Mariana.

– Queremos muitas histórias. Não temos sono, dormimos 
no carro – afirmava a Ana.

– Está bem, eu conto umas novas que já contei aos vossos 
primos João, Tiago e Joana – dizia a avó. 

A D. Matilde foi buscar o seu caderno de folhas amareladas 
pelo tempo, onde tinha escrito contos infantis.  Aquele caderno, 
apesar de antigo, apenas estava escrito pouco mais de metade.

A capa tinha um título “Contos para contar”. A D. Matilde 
reservava sempre espaço para mais que contar, contava viver 
até aos 100 anos.

– Era uma vez... continuava a contar a Avó Matilde.
…

– Minhas queridas, vamos dormir? – Perguntava a avó, re-
parando que se encontravam a dormir que nem uns anjos, 
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Finalmente só e no silêncio, Helena olhou com atenção para 
a mensagem e recordou tempos passados.

– Acorda, vá, vamos passear pela praia. 
A voz dele, do amor da vida dela, ecoava. 
Às vezes era frio, outras vezes de tal forma envolvente, 

que  ficava a sensação de respirarem em conjunto.
– Sim, vou já – respondia Helena.
Ora zangados, ora unidos nas opiniões, permanecia ao 

longo do tempo aquela paixão arrebatadora. 
Tinham 18 anos e o tempo tinha-os separado, Helena 

recordou aquela noite...
“...em pé, a olhar o mar através da janela naquela casa da 

praia, sentiu Rogério aproximar-se. 
Abraçou-a e envolveu-a com os seus braços enormes, como 

que dando duas voltas ao seu corpo juvenil. 
Seguidamente, deslizou as mãos meigas e ternas em busca 

do elixir do amor, qual perfume doce e fresco também. 
Mais um beijo, mais uma carícia faziam-na tremer e ima-
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tinha de se despachar.
Tomou um banho rápido, colocou o seu perfume preferido, 

calça azul clara e uma blusa nos mesmos tons realçava a pele 
clara e o seu cabelo ruivo, os sapatos eram de salto alto.

Helena, apesar de não ser bonita, era dotada de uma 
elegância fora do comum e de carisma indicativo do sentido 
de saber estar.

Na garagem, ao tirar o carro, pensou como era bom toda 
a gente estar a dormir, não se sentia muito bem com o que 
iria fazer. Mas ao mesmo tempo não se encontrava a fazer 
nada de mal. Já tinha tido encontros com amigos e amigas, 
após vários anos e não tinha mentido, ou melhor, omitido.

No carro falava sozinha, mas bem concentrada na condução 
e no encontro. 

Do Porto à Curia era um pouco longe e não queria chegar 
atrasada. Nem um, nem o outro gostavam de falhar os seus 
compromissos.

Tinham conversado muito nos dias que precederam. 
Horas ao telemóvel, como que recuperando as notícias dos 
últimos 20 anos.

Ela deu um toque no telemóvel, ao qual ele correspondeu 
com uma chamada.

– Bom dia, já estás a caminho? – questionou Rogério.
– Sim, na A1. Que querias dizer com “e agora”? – ques-

tionou Helena.
– Que irá acontecer?! Desculpa, vou parar, tenho que ir 

a uma caixa automática levantar dinheiro – disse Rogério.
– Para pagares o almoço? – perguntou Helena, sorrindo.
– Sim, claro – disse Rogério.
– E os bombons, já compraste? – perguntou Helena.
– Ainda não – respondeu Rogério sorrindo.

ginar que se encontrava noutro mundo à procura de aventura, 
mas sentindo a segurança de uma amizade eterna.

Adormeceram um ao lado do outro.
No dia seguinte sentia-se radiante, única, irresistível, 

etc..., etc..., etc... na Lua, no Sol, nas Nuvens, nas Estrelas...
Tinham descoberto que gostavam um do outro.
Mas ao reverem-se nesse dia, sabiam que estavam longe 

um do outro...
Ele era extremamente inteligente, ela extremamente 

sensível.
Ele não estava preparado para a sua sensibilidade, ela não 

estava preparada para a sua inteligência.
Talvez com o tempo se limassem as arestas, talvez com 

o tempo...
Ele gostava tanto dela, que preferiu desistir para não a 

fazer sofrer.
Foi o despertar de um amor enorme, sem fronteiras, 

eterno, mas do qual ficou apenas um momento.
Helena ficou com a recordação de um sonho perdido, uma 

folha perdida no tempo, que tinha esperança de reencontrar 
mais tarde até à eternidade.

Quando da despedida, porque a vida tem rumos diferentes, 
sentiu-se só.

E de repente, através de contacto casual, eis que reataram 
a ligação ao fim de 20 anos.

Iam reencontrar-se ao fim de todo esse tempo.
“…e agora” era a mensagem do encontro. 
A interrogação que permanecia durante a noite e no sono. 
Após alguns momentos, Helena adormeceu, acordando 

com o despertador às 7H00. 
Tinha combinado às 10H00 num lugar próximo da Curia, 
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tivas – indicou o homem.
– Obrigada – respondeu Helena.
 Afinal parecia fácil. A dificuldade de orientação de Helena 

era enorme e isso obrigava-a a procurar sempre ajuda. 
Chegada ao local combinado, aguardou a chamada e ao 

fim de breves momentos o telemóvel tocou.
– Já chegaste? – perguntou Rogério.
– Sim – respondeu Helena.
– Então vou ter contigo e vens atrás do meu carro para te 

indicar um local para estacionares – afirmou Rogério.
Tremia dos pés à cabeça. Um nervoso miudinho que não 

parava. Não se lembrava de tal sensação, pensava Helena.
Um carro aproximou-se do local. Era ele, o Rogério – dizia 

Helena a si própria. 
Rapidamente o seguiu sem contacto de telemóvel, apenas 

visual, finalmente.
Pararam os carros um ao lado do outro. 
Um breve trocar de olhos, que não eram visíveis através 

das janelas das viaturas. 
O Sol batia e encandeava.
Helena reúne na carteira o telemóvel e o auricular, baixa-se 

um pouco para respirar fundo. 
Tinha-o visto melhor e ficou estupefacta. Tão forte que 

estava, tão diferente. 
Tentou acalmar-se, afinal era só um almoço, que mais 

poderia ser com alguém que não via há tanto tempo, tão 
diferente, tão gordo, o aspeto não a atraiu, ficou desiludida.

Finalmente conseguiu sair do carro, demorou mais tempo 
a fazer de conta que tinha muito mais para fazer.

Dirigiu-se a ele, mas sem o olhar muito de frente, deu-lhe 
um abraço, ficando suspensa naquele corpo muito maior que 

– Onde estás? – perguntou Helena.
– Na estação de serviço de Aveiras – respondeu Rogério.
– Muito adiantado, sim senhor. Muito movimento a sair 

de Lisboa? – perguntava Helena.
– Não, nem por isso. Eu safo-me. Habituado a viagens – 

afirmou Rogério.
O Rogério era engenheiro agrónomo e ligado como estava 

ao Ministério da Agricultura e Pescas, fazia muitas visitas a 
quintas e herdades entre o Alentejo e o Douro.

– Bem, é melhor desligar, assim vamos mais atentos – 
afirmou Helena.

– Quando estiver a chegar à Curia ligo – disse Rogério.
– Ok. Até já – respondeu Helena.
– Vem com cuidado – recomendou Rogério.
– Claro que sim. Não és só tu que estás habituado a andar 

de um lado para o outro. Eu também estou – afirmou Helena.
– Pois, mas agora já me dizem respeito essas viagens – 

respondeu sério Rogério.
– Que bom, conversinhas de há tanto tempo – respondeu 

Helena a sorrir.
– Até já – respondeu Rogério.
– Até já – respondeu Helena.
A concentração de Helena na condução era total. Não 

poderia dar-se ao luxo de pensar nas suas coisas. 
O que estava prestes a fazer ia contra todos os seus prin-

cípios. 
Um encontro secreto com um homem que não via há 20 

anos. Decididamente tinha mesmo de ir atenta.
Na portagem, questionou o empregado sobre o local 

combinado.
– É sempre em frente. Siga por favor as placas identifica-
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Riram, ela tinha mesmo dificuldade em identificar onde 
se encontrava.

Entraram subindo as escadas de acesso.
– Esquisito não ter rampa – comentou Helena.
– É verdade, é o País real. Sempre crítica e atenta às 

dificuldades dos outros – afirmou Rogério.
Sentaram-se e pediram dois cafés e ele não parava de a 

mirar de forma minuciosa, como que a beber todos aqueles 
anos longe.

– Estás sempre a olhar para mim. Fica desconfortável – 
disse Helena a sorrir de forma envergonhada.

– Que queres? Não consigo evitar, mas vou tentar – disse 
Rogério.

Passados uns segundos: – Vês? Agora és tu que olhas – 
reafirmou Rogério.

Continuava a tremer, Helena e o Rogério também. 
Como foi possível ficarem distantes tanto tempo! 
Toda a gente era unânime a afirmar que aqueles dois 

tinham forçosamente que ficar juntos.
– Vamos embora? – perguntou Rogério
– Sim, deixa-me apenas fumar um cigarro – respondeu 

Helena.
– Fumas? – perguntou Rogério
– Sim. Não muito, mas com um café tenho que fumar um 

cigarro – afirmou Helena.
– Ok. Vou pagar – disse Rogério.
– Estou lá fora – disse Helena.
Saiu para respirar, ar parecia que não havia. 
A dificuldade era da emoção. Sentia-se tão grande, parecia 

ocupar dez vezes mais espaço.
Helena fumou o seu cigarro e Rogério aguardou, olhando 

o dela.
Apenas queria ouvir a voz dele, apenas isso e sentir aquele 

abraço que recordava dos seus 15 anos.
Conseguiu libertar-se daquele impacto porque também 

ele tremia e olhou para os seus lábios. 
Sorrindo, Helena referiu lembrar-se daquele sinal no lábio 

e deu-lhe um beijo ligeiro.
Ele sorriu mostrando aquele sorriso que ela tão bem 

recordava.
Por momentos esqueceu quão diferente ele estava fisica-

mente, não correspondendo às expetativas que tinha criado.
Entretanto, após terem proferido poucas palavras, Rogério 

perguntou:
– Vamos? 
– Sim, claro – respondeu Helena.
Entraram para o carro dele, o dela ficaria naquele parque, 

perto da estrada.
Devagar, prosseguiu o caminho para o Luso. Há muito 

tempo que não visitava.
– Podemos parar naquele café a que costumávamos ir? – 

perguntou Helena. 
– Sim, com certeza. Está ligeiramente diferente, vais ver 

– respondeu Rogério, chegando a sua mão à dela. Entrelaçaram-
nas.

Volta e meia ele olhava de soslaio e ela fazia o mesmo, 
com receio de encontrarem os olhares e ficarem perdidos no 
momento sem saber o que fazer, naquele espaço tão próprio, 
aquele universo tão deles.

– É aqui? – perguntou Helena.
– Sim – respondeu Rogério.
– Ah! Pois é – confirmou Helena, admirada.
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para ela.
Helena entrou no carro, continuava trémula.
O destino daquele encontro não o conhecia, mas sentia-

se invadida por um turbilhão de emoções. Parecia que tinha 
voltado ao passado.

Paralelamente a estes pensamentos, a conversa fluía, 
recordando os momentos de outrora, da adolescência, dos 
18 anos, momentos felizes, outros não.

Rogério parou o carro. Comentaram os lugares por onde 
tinham passado, junto com as recordações.

Não parava de olhar para ela, pensando que aquela era 
sem dúvida a mulher que deveria ter escolhido para a vida. 
Passava-lhe o dedo indicador pela face, como que lendo todos 
os sinais do tempo, 20 anos, incrível.

Lentamente, Helena descalçou-se, sentou-se de lado, 
encostou a cabeça à barriga do Rogério, ergueu as pernas e 
ficou com os pés à janela.

Rogério olhou-a admirado.
– Pareces uma garota. Estás igual, brincalhona e mexerica 

– afirmou Rogério a sorrir.
– Mexerica. Há quanto tempo não ouvia esse termo – 

referiu Helena.
Ele fez-lhe algumas cócegas na barriga carinhosamente.
De repente, abraçaram-se num abraço muito forte, como 

se não houvesse espaço entre eles, e Helena começou num 
pranto profundo. 

Não tinha hábito de chorar.
– Porque foste embora? Porque foste embora? – perguntava 

Helena.
Repetia vezes sem conta numa imensa tristeza de 20 anos 

de enorme saudade.



“Quando se despediram com um 
beijo apaixonado, ela dirigiu-se ao seu 
carro, sentou-se e ligou o telemóvel. 
Ele também.

Continuaram a falar até ao momento em 
que tiveram obrigatoriamente de parar.

Estariam em breve noutras paragens, 
com outras pessoas. Era imperativo voltar 
à vida anterior e ninguém poderia saber 
o que tinha sucedido. Aquele era o seu 
segredo, pelo menos por enquanto.”


