


CAPÍTULO I

De política, de governo, de leis sabiam apenas que o pão era 
negro e difícil de conseguir e guardavam ainda na memória 
e numa racha profunda na torre da igreja os tempos em que 
os franceses ali tinham estado, fuzilando homens, violando 
mulheres, levando o horror àquela pacata aldeia que não era 
vista nem ouvida no Terreiro do Paço. 

Tinham passado quase cem anos desde que ali ao lado se 
defrontaram portugueses, ingleses e espanhóis contra o exér-
cito de Massena, que recuara na batalha de Fuentes de Oñoro.

Desses tempos difíceis ficaram as histórias contadas pelos 
mais velhos, que a outros ouviram falar, o Chão dos Pintos on-
de se dizia terem sido fuzilados os homens da aldeia, algumas 
gentes de olhos claros, e uma casa enorme, senhorial, única por 
aqueles lados, a apenas meia dúzia de quilómetros de distância 
da vizinha Freineda, pertença desse general inglês que se dizia 
ter povoado mais a raia do que a sua Bretanha natal.

Não! De política, leis e governos nada sabiam.
E porque a distância entre o Terreiro do Paço e o Largo da 

Igreja era maior do que os quilómetros contados, adormeceu 
a aldeia em paz nesse primeiro de Fevereiro de 1908, quando 
na capital tudo era alvoroço, pânico e insónia. 
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verno, os membros da família. Ali se tomavam as refeições, 
sentados em pequenos bancos de meia-lua e três pés, toscos, 
feitos a mor das vezes pelo homem da casa, o prato de folha 
equilibrado nos joelhos e a colher levando à boca o caldo esco-
ado2 da ceia. Era rara a cozinha que tinha dimensão para ter 
uma mesa onde se fizessem refeições. As pessoas ajeitavam-se 
nesses bancos periclitantes ou no escano3 encostado a uma 
das paredes e que servia de arca para guardar carne ou outros 
pertences igualmente valiosos.

Tachos, panelas, pratos, copos e demais pertences da cozi-
nha, arrumavam-se na basaleira, móvel de pequenas prateleiras 
abertas e ganchos onde se equilibravam as louças. Na sua base, 
dois enormes potes de barro armazenavam a água que uma, 
duas, três, centenas de vezes, eram acarretados da fonte até 
casa, à cabeça, protegida por rodilhas feitas de pano, ou panos 
enrolados como rodilhas, que as mulheres pareciam não mais 
sentir pelo hábito de gerações inteiras.

Os quartos eram, na sua maioria, apenas camaratas onde, 
em colchões de palha, os mais afortunados, ou na palha coberta 
por uma manta, os outros, estendidos no chão se arrumava 
toda a família. Privacidade era uma palavra desconhecida, quer 
por difícil pronúncia, quer por impossível sentido.

Algumas casas ostentavam, (supremo luxo!) uma sala que 
permanecia fechada a maior parte do tempo, onde uma mesa e 
quatro cadeiras enceradas até à exaustão dominavam o pouco 
espaço. Ao fundo desta, simetricamente colocadas, abriam-se 
duas alcovas pudicamente tapadas por cortinas e onde dormia 
o casal dum lado e as filhas da família do outro. 

Claro está que diferiam destas as casas do senhor Padre, 
do Senhor Professor, do Senhor Bento e do Senhor Maneca 
Moura. Mas esses estavam num patamar acima naquela hierar-
quia aldeã. Separava-os não apenas um Consenil, esse pequeno 

2  Prato que consistia em batatas cozidas com um fio de azeite e alho e depois esma-
gadas, aproveitando o caldo para as tornar uma espécie de sopa.

3  Banco /arca muito utilizado em quase todas as casas de lavrador das nossas aldeias.

O Inverno continuava duro e cortante. O vento entrava 
pelas frinchas das mal aparelhadas pedras que suportavam as 
pequenas casas. 

Uma mesma estrutura exterior, uma idêntica simetria lá 
dentro. Distinguiam-se ora por uma escada que elevava mais 
um piso e demonstrava alguma abundância de seus donos, 
ora por um alpendre, pequeno gesto de estética bucólica para 
quem passasse e não soubesse que a sua função se resumia a 
fazer secar o feijão e os gravanços1 antes de os debulhar. Uma 
porta serrada a meio no sentido da largura, permitindo ver 
quem lá vinha por bem antes de se escancararem as duas me-
tades num convite a entrar. Em baixo, rente ao chão, a gateira 
abria-se num buraco do tamanho dum punho de homem para 
que, esticando a mão, se guardasse a chave, pesada e enorme, 
que ali ficava quando os que habitavam a casa se ausentavam 
nas lides da terra. 

Ladeando a porta, duas janelas. Nunca mais de duas, como 
se não lhes importasse deixar lá fora o que a lá fora pertencia. 
As janelas eram uma concessão que faziam à luz do sol e ao ar. 
As casas queriam-se escuras para que fossem frescas no Verão 
e no Inverno pudessem conservar todo o calor que as lareiras 
de chão lhes dessem. Assim abriam-lhe apenas dois olhos para 
lhes conferir ar humano.

Ao lado, ou por baixo, conforme os casos, a abundância e o 
terreno, ficava a corte onde coabitavam o burro e a vaca como 
no presépio de Jesus, um porco se assim o quisesse Deus, e os 
gatos e cães de ninguém. Os mais abastados alargavam o vivo 
a meia dúzia de cabras e de ovelhas e a mais uma vaca para 
aparelharem. E em santa paz bíblica todos coabitavam ali, por 
vezes acompanhados dos rebentos mais novos da família, quan-
do a casa se tornava demasiado pequena para a todos abrigar.

Lá dentro a cozinha era o coração. A lareira, donde pendia 
preso por forte gancho o caldeirão da vianda para os animais, 
impunha-se e a ela se acercavam, quer de Verão, quer de In-

1  Grão-de-bico
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O Senhor Professor ajeitou os óculos mais perto dos olhos e 
leu a notícia à luz do candeeiro de petróleo que alumiava a tasca. 

Ia parando aqui e ali para uma explicação, uma tradução 
de palavra mais difícil, um comentário. Os homens ouviam- 
-no mudos como sempre que ele falava. Mais do que respeito, 
o Senhor Professor inspirava-lhes uma admiração próxima da 
idolatria. Sabia ler e escrever, fazer contas. Mais q’um doutor. 
A muitos tentara ensinar meia dúzia de letras, a todos dera 
reguadas na esperança vã de lhes abrir o espírito pela dor e a 
alguns conseguira ensinar a escrever o nome, para que não assi-
nassem de cruz no cartório. Sempre pronto para ler ou escrever 
uma carta para aqueles que a terra mandara para longe e que 
outros teriam escrito ou leriam por sua vez aos destinatários. 
Pessoa respeitada, poucos lhe conheciam o nome. Era o Senhor 
Professor e estava tudo dito.

Porque tasca não era lugar para mulher honesta, ficava a 
Ti Fina Lebrinha sentada numa cadeirinha baixa de fundo de 
palha, à porta que a ligava ao resto da casa. Com o pretexto 
de ser preciso lavar um copo ou acudir a alguma coisa urgente 
que seu home lembrasse de precisar, deixava-se ficar ao serão 
naquele sítio, resguardado o decoro e satisfeita a curiosidade, 
passajando roupa ou desfiando contas dum terço que fingia 
rezar, mexendo os lábios para enganar a si mesma e a Deus. 

Por vezes acabava por adormecer ali, encostada à ombreira 
da porta, só acordando quando o seu Zé lhe dizia numa voz 
quase meiga:

– Anda, vamo-nos à cama.
Sem filhos, parecia que a sua esterilidade, ao invés de a 

condenar a seca vida, lhe dera o que faltava a tantas mulheres 
da aldeia, o carinho velado dum homem bom.

E ali, noite após noite, ia a Ti Fina ficando a par dos segre-
dos masculinos que depois se encarregava de divulgar no local 
exclusivamente feminino onde se lavavam as roupas de casa, 
as mágoas e, não raras vezes, a alma e a honra, em zaragatas 
que acabavam dentro do tanque comum, entre gritos de fingida 
aflição das outras que, dessa forma, incitavam as adversárias 

carreiro que ligava as duas partes da aldeia por entre as hortas, 
mas quase um mundo. 

Adormecera pois a aldeia na santa paz da ignorância, ape-
nas cortada aqui ou ali pelo latir dum cão ou pelos gritos duma 
mulher a quem o seu homem decidira corrigir pela força dada 
pelo vinho ou pelo desespero da vida.

Passara-se bem uma semana quando a notícia da morte 
do rei chegou à aldeia nas palavras do único habitante que, 
uma vez por mês, se deslocava a Vilar Formoso e recolhia as 
novas do país e do Mundo, que chegavam nos jornais trazidos 
pelo comboio.

– Diz aqui que o mataram no Terreiro do Paço. A ele e ao 
príncipe.

– Coitado do inocentinho! – exclamou o ti Zé Ruço, assim 
chamado por ter o cabelo louro como palha de trigo. Resquí-
cios de guerras internacionais e de batalhas entre ocupantes 
e ocupados.

– Mas cais inocentinho? O príncipe era home feito! – Res-
pondeu-lhe de lá o da Quinha que, por andar cá e lá sabia de 
mais coisas.

– Atão um príncipe não é um garoto? O rei é qu’é home! – 
Teimava o outro.

Interveio o professor, dono d’O Século que recolhera na 
véspera no cais de Vilar Formoso.

– Tem razão o Tó, sim senhor. O príncipe já era homem de 
barba rija. E o irmão, o príncipe D. Manuel, que agora há-de 
ser rei, é também homem feito.

– Mas ó Senhor Professor, afinal mataram-no como?
– Ora de morte matada, de que houvera de ser? – retor-

quiu o Zé Ruço agastado por ter sido corrigido naquilo que lhe 
parecia ser a ordem natural das coisas.

– Tá bem. Mas alguém o matou!
– Diz aqui no jornal que foi um tal de Afonso Costa e um 

Buíça.
– Buíça? Arre, nome mais feio!
– Mas ele como foi, como foi? – Queriam saber.
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CAPÍTULO II

– Daqui prà frente vai ser o Diabo! – Sentenciava o Lourenço, 
sentado num cadeirão ao lado da lareira enorme que ocupava 
toda a sala e onde ardia um pedaço de madeiro de carrasqueira 
que aquecia e deixava no ar um suave aroma terroso. 

Ao seu lado, aquecendo o copo entre as mãos, estava o 
Senhor Abade Francisco, amigo de infância e duplamente seu 
cunhado.

Um olhar de repreensão da mulher, para quem Francisco 
há muito deixara de ser o irmão com quem partilhara merendas 
infantis na casa grande do outro lado da rua para ser somente 
o Senhor Abade, fê-lo corrigir, irónico:

– Queira desculpar, Senhor Padre! Agora que as coisas vão 
ficar feias, lá isso não haja dúvida!

– Talvez não seja bem assim!
– Ah pois não!! Olha e vossemecês vão ser os primeiros a 

sentir na pele. Ou cuidas quê? Quem está por detrás disto é 
essa corja de anarquistas. Vai tudo prò maneta, vais ver.

Ao ver o ar assustado da irmã, retorquiu.
– Apre que tu sempre me saíste uma ave de mau agoiro! 

Rei morto, rei posto, nunca ouviste dizer?
– Ouvi, ouvi! – Lourenço não desarmava – Mas também 

a mais renhida luta.
Ti Fina era o correio da aldeia. A sua posição privilegiada 

atrás da porta da venda do seu Zé, permitia-lhe ficar a par 
das notícias que chegavam, tarde e a mas horas e apenas no 
masculino. 

Ressentia-se de cada vez que o seu homem lhe dizia, com 
voz forte bem diferente da habitual, com a qual pretendia 
mostrar aos demais a sua força de macho: – Vai lá prá dentro! 

Protestava! Que podia ser preciso alguma coisa, um copo 
vertido que chamava por pano de chão e vassoura pròs cacos, 
ou outra coisa assim. 

Quando o assunto o exigia, fechavam-se os homens em 
muda irmandade e num pacto silencioso aguardavam que fosse 
dada a ordem para ficarem em paz. Demais sabiam eles das 
consequências dos finos ouvidos de Fina.

Nessas alturas rechaçada do seu lugar de vigia, vingava-se 
subindo ao primeiro andar e ficando deitada de ouvido cola-
do ao sobrado do quarto, tentando traduzir os sons que lhe 
chegavam abafados em palavras que fizessem sentido. Tarefa 
difícil, pois que as vozes pareciam entrelaçarem-se umas nas 
outras e nos sons da arraiola ou dos dados jogados e o sono 
tomava-a assim, naquela posição de corpo já estirado, levando-a 
a adormecer ali no chão frio, onde a vinha encontrar o bom do 
Zé quando se recolhia. 

“Mataram o Rei! Minha nossa Senhora! Temos aí a guerra 
outra vez!! – E benzia-se, desta vez tentando dizer as palavras 
do Santo Rosário com fervor. Mas não sendo possível dar 
atenção a Deus e aos homens ao mesmo tempo, ficou o Divino 
tartamudeado e a Ti Fina aplicou todos os sentidos à conversa 
que lhe chegava por entre as tábuas.

– Então e agora? – perguntavam dirigindo-se ao Professor 
que, por força, havia de saber o que iria acontecer dali para a 
frente.
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mesmo tudo lhe perdoava: as noitadas sabia Deus onde, os 
rumores de amores abandonados e filhos deitados ao Mundo 
e à roda.

Francisco era, antes de mais, um homem, como fizera notar. 
E bem-parecido. Em garoto, os caracóis negros davam-lhe o ar 
dum anjinho cigano e o facto de ter sido o sexto rapaz e o único 
que conseguira quebrar o enguiço que os tomava antes mesmo 
de concluírem um mês de vida fazia com que Feliciana o olhasse 
desde pequeno com uma veneração que roçava a idolatria. Ai 
de quem apontasse um dedo ao seu menino Padre! 

Quando por vezes lhe chegavam aos ouvidos os rumores 
das conversas que ninguém ousava ter à sua frente, tomava-se 
de sanha de leoa defendendo a cria:

– Mas que sabem as gentes? Que sabem? A ser verdade, 
as doidas são elas, boa vai! Pois que se dêem ao respeito, q’um 
Padre não é um santo de pau! A ver se ele algum dia escondeu 
quem era? Ele não! Todas sabem e se lhe abrem as pernas é 
lá com elas! 

Mas depois, dentro das quatro paredes da única casa que 
lembrava como sua, tão nova fora ali servir, não se inibia de lhe 
contar poucas e boas, como se ele não tivesse mais de quinze 
anos e ela fosse de direito o que sempre fora de facto: sua mãe.

– Ande, ande que s’um dia chegam aos oividos do Bispo 
certas histórias…

Francisco ria como garoto mal comportado a quem passa-
vam um meigo raspanete.

– E tu acreditas nessas coisas que pr’aí dizem?
– Pois se o conheço de cueiros!!!!!!!

Alto, garboso e robusto, Francisco despertava nas mulheres 
essa paixão simultaneamente mística e carnal que leva ao 
pecado mais apetecido: o do fruto proibido. E se era certo que 
nunca escondia a sua condição de homem de Deus, também era 
verdade que, ao vê-lo envergando as calças de pana5 e as botas 

5  Bombazina.

ouvi que as coisas estão a ficar feias um pouco por todo o lado. 
Quem queres tu por no trono? Um garoto qu’inda há pouco 
mamava? Tá bem, tá! Fia-te na Virgem e não corras! Rei! Ah! Se 
lhe assopram cai de cu. – novo olhar escandalizado de Amélia 
levou-o a corrigir com uma vénia – Com sua licença.

O Padre deu uma gargalhada. 
– Cá por mim pode cair como quiser desde que se ponha de 

pé e rapidamente. Não deixas de ter razão. Se ninguém puser 
mão firme nisto, aí sim podemos tê-la montada! Quanto a ter 
medo que me vão ao que é meu… cá os espero! Levam uma 
chumbada de sal grosso qu’até andam de lado!

Lourenço riu:
– Isso não é lá assim muito católico, ó Francisco!
– Talvez não seja. Mas já te disse: antes de ser Padre sou 

homem e o que tenho, pouco ou muito, foi meu pai que mo 
deixou, não o devo à igreja. E tu bem o sabes.

A conversa continuou, agora disparada para peripécias de 
caça às perdizes, às rolas, aos coelhos e lebres e ao que mais 
saltasse por entre as giestas. 

O Padre era uma boa arma!!! Ao Domingo antes da missa 
era vê-lo chegar com as vítimas à cinta, pelo fundo da aldeia. 
Mas poucas acabavam na mesa da cozinha para serem arranjadas 
para o almoço dominical. Ele se encarregava de ir distribuindo 
aqui e ali um pouco da que era, para muitos, a única carne que 
logravam comer em meses. 

– As criaturas de Deus quando nascem são para todos 
– respondia ele à Feliciana quando esta reclamava da magra 
caçada. Por vezes chegava mesmo com a grade4. Mas ela não 
se deixava enganar. Sabia que o resultado dessas horas pela 
madrugada adentro iam ficando na panela dos que precisavam 
e que, por vergonha, nada pediam. 

Conhecia-o desde menino. Criara-o com o mesmo desvelo 
que dedicara às duas irmãs, mas o amor que lhe tinha, esse era 
diferente, embora o negasse caso lho fizessem notar. Por isso 

4  Chegar com a grade é uma expressão da região que significa não ter caçado nada.
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de seu pai, alimentara em alvoroço o sonho que a vinha consu-
mindo, de que era por ela que o seu cavalo passava e tornava 
a passar no pátio em frente à casa. 

Mas fora debaixo da janela da irmã mais nova que, uma 
noite, finalmente parou. 

No silêncio e na solidão, paredes meias com a alegria alheia, 
foi seguindo aquele namoro que tinha tornado ainda mais viçoso 
o já lindo rosto da irmã.

Foi ainda em silêncio que acolhera a notícia do noivado e 
em silêncio os viu sair da igreja já marido e mulher, em direcção 
à casa do outro lado da rua.

Decidiu pois que o seu destino era esse: permanecer como 
sombra, calada e invisível aos olhos dos homens. Talvez que 
Deus a pudesse ver como era: sensível e a transbordar de amor 
sem ninguém a quem o oferecer. 

Quando comunicou à mesa da família o seu desejo de in-
gressar num convento e tomar votos, não contara com a fúria 
de seu pai, homem dos seus já bem medidos setenta anos, 
mas cuja voz e autoridade nada tinham perdido da força de 
outros tempos.

– Era só o que faltava!! E quem irá cuidar da casa, de mim, 
seu pai, quando, longe venha o dia, sua mãe nos deixar?

A mãe, a quem os vários partos debilitaram a sua natu-
reza já frágil de menina da cidade enxertada naquela terra de 
ninguém, de há muito se recolhera ao quarto e à cama, numa 
eterna doença desconhecida de todos na aldeia mas que nas 
cidades grandes tomava o nome da moda – melancolia.

Aos poucos parecia mirrar, ausentando-se do Mundo, des-
prendendo-se de tudo e de todos. Alheia ao que se passava à 
sua volta, deixaria ao deus-dará o governo da casa, não fosse 
Amélia a tudo acudir e de tudo cuidar.

A última vez que saíra de casa fora quando o filho “cantara” 
a primeira missa. Desde então enterrara-se no quarto do fundo, 
vendo passar os rebanhos, ora pra cá ora pra lá, e espraiando 
os olhos nos lameiros vizinhos.

– Já disse que me basta ter dado um filho a Deus, além dos 

com que lavrava lado a lado, com o seu rebanho, as próprias 
terras, poucos se lembravam da batina que ficava a aguardar 
na sacristia.

Lavrador por amor próprio e Padre por devoção de mãe de 
único filho varão, unia a terra ao Céu numa simplicidade que 
lhe granjeava o respeito e a admiração sincera de todos, mal 
grado a fama de mulherengo que o acompanhava desde tenra, 
demasiado tenra, idade. 

O Padre Francisco era, antes de mais, um filho da terra. 
O seu culto e o seu altar tanto o eram dentro das quatro 

paredes da igreja matriz ou das quatro capelinhas que a aldeia 
exibia com orgulho, como no meio duma vinha ou num campo 
de trigo. Era feliz no meio do restolho no fim da ceifa, levan-
tando a borracha de vinho agreste e ouvindo as conversas dos 
homens e os risos das mulheres. A todos conhecia. A todos 
tratava por tu, numa igualdade só refreada pelos outros que 
não esqueciam a batina que envergava de cada vez que o sol se 
punha e ordenava “Vamo-nos, que nos chama Deus!”

Era feliz paramentado, falando às suas ovelhas como o 
amigo que era, bafejado por uma sorte que não procurara e 
que repartia com alegria. Era assim o Padre Francisco. Homem 
bom, e estava tudo dito!

Feliciana resmungava das botas pouco limpas com que 
pisava o altar “Olhe qu’inda agora se lavaram as lajes!!!” ou 
do cabelo emaranhado e por vezes decorado com um ou outro 
pequeno galho apanhado por aqueles campos fora. “Parece mal!” 
– concluía. Mas sabia que era em vão. O Padre Francisco seria 
sempre o Xiquinho Cunha por debaixo da sotaina.

Naquela noite, como em tantas outras, ouvia-os Amélia em 
silêncio, bordando mais um das dezenas de lençóis e toalhas que 
ia guardando numa arca de folha para o enxoval dos rapazes. 
Queria-lhes com o duplo amor de tia e mãe e esse amor era 
tudo o que de melhor lhe dera a vida.

Patinho feio numa família onde todos brilhavam pela mente 
e beleza, desde cedo aprendera a solidão do silêncio.

Quando o galhardo Lourenço começara a rondar a porta 
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Todas as manhãs de sol, lá iam eles, o pai conversando, 
como se a criança o entendesse, de terras e sortes, de extre-
mas6 e colheitas, de gado. Alheio mas feliz, o garoto ria e fazia 
“Hop! Hop” incitando o cavalo a um passo mais largo, nunca 
demonstrando sequer um pingo de medo.

Com o regresso do irmão à casa paterna, Amélia passou 
de governanta dos pais ao papel de irmã do Senhor Padre, que 
lhe conferia um certo estatuto a que não estava habituada. 
Deixou naturalmente nas mãos de Feliciana, que acompanhara 
o “seu menino” nas planuras do Além Tejo, o governo da casa e 
dedicou-se de alma e coração ao sobrinho e à irmã, que ia aos 
poucos ficando mais triste e menos bela. A maldição que parecia 
ter-se abatido sobre as mulheres da sua família chegara-lhe à 
porta, fazendo-a perder um atrás de outro os filhos que a muito 
custo acabava por conceber. Invejava essas desgraçadas que a 
olhavam com olhos ávidos, de garotos em bando agarrados 
às pernas, de monco no nariz, cabelos sujos, escuros do sol e 
do pó que ia assumindo uma segunda pele desde muito cedo. 

Amélia assistia a este desespero da irmã cada dia mais 
apreensiva, o espectro de sua mãe sempre rondando. Por isso 
se desdobrava em atenções com o menino e com a mãe.

– Bem que podias ajudar na catequese – desafiava – Estares 
sempre aqui dentro não te faz bem.

Rosa encolhia os ombros e olhava pela janela o adro da 
igreja, onde o madeiro do Natal anterior parecia ainda fumegar 
embora fosse de novo Primavera.

– E se fôssemos a Fuentes, ah? Ou a Almedilha, que é mais 
perto. Comprávamos uns panos para fazer uns vestidos para 
o Verão e calções para o Jorginho. Já viste como está cada vez 
mais moço?

– Pedíamos ao Lourenço que aparelhasse o carro e íamos 
as duas. Sozinhas, como dantes, queres? – insistia.

Mas tudo era em vão.
Se Amélia se fechara no silêncio por não ter encontrado 

6  Limites de terrenos.

que me levou. Está bem paga a minha entrada no Céu. 
O assunto morreu ali e Amélia resignou-se à sua condição 

de governanta da casa paterna.
Sempre com o ar sombrio dos que a vida empurrou para 

um canto, passou a amortalhar-se de negro, como as viúvas ou 
as mulheres idosas da aldeia, muito antes do luto devido por 
morte, quase simultânea, dos pais.

A sua única alegria era o sobrinho, o pequeno Jorge, que, 
do alto dos seus três anos a desafiava para canções, histórias 
e brincadeiras, que lhe devolviam o sorriso e algum brilho aos 
olhos baços.

À irmã faltavam-lhe paciência e forças para os folguedos 
do garoto. 

Rosinha compreendera bem cedo que no seu casamento 
com Lourenço havia muito mais que duas pessoas e que os 
belos olhos do marido não se limitavam a si e à sua beleza.

Tal como todos os homens que por berço e poder se sentiam 
acima dos demais, espalhava charme e semente pelas raparigas 
da aldeia e redondezas. Elas, entontecidas pelas belas falas e 
maneiras do fidalgo, sonhavam com uma vida diferente, onde 
não entravam as agruras daquela que tão bem conheciam. Aca-
bavam por acordar tarde demais, prenhas de meninos lindos, 
lindos, mas bastardos todos eles, e logo abandonadas, trocadas 
rapidamente por outras em tudo semelhantes e a quem espe-
rava a mesma sorte. 

Rosinha, na ânsia de prender o seu homem, só para ele 
tinha olhos, pensamentos e desvelos, deixando do outro lado 
da rua, aos cuidados da irmã enjeitada, o fruto dum amor que 
cedo morrera.

Para Lourenço, o gaiato era uma extensão de si mesmo, 
um retrato em ponto pequeno do seu ser e do seu ego. Mal 
começara a andar e já ele o montara na garupa à sua frente, 
fazendo ouvidos moucos às lágrimas da mulher, às súplicas da 
cunhada e até às ameaças do cunhado, recentemente designado 
pároco na sua terra depois de breve incursão pelo Alentejo.

– De pequenino se torce o pepino! – respondera-lhes. 
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gritos eram cada vez mais lancinantes.
Feliciana assomou à porta da sala vinda do quarto da par-

turiente. Trazia na mão o xaile que traçou no peito e deu um 
jeito ao lenço que lhe tapava o cabelo.

– Onde vais tu a esta hora, mulher?
– Fazer o que tem que ser feito. Vou buscar a Ti Rola.
– Não te atrevas a trazer essa mulher aqui para dentro!! 

– ameaçou o Padre.
– Se ela não deita mão àquela desgraçada, vai ter muito 

que fazer, senhor Abade. Dois funerais duma vez. Melhor será 
mandar chamar o ti Jaquim enterrador. 

Francisco viu-a sair com um misto de fúria e de alívio. 
– E o praticante que não chega! Onde Diabo andará aquele 

homem? – não sabia se se referia ao praticante ou ao cunhado. 
Quando a ti Rola chegou no alto dos seus, vá lá saber-se 

quantos! anos fez-se silêncio na sala.
– Boas tardes, Senhor Abade!
Francisco não lhe respondeu. Não ficava bem a um homem 

de Deus saudar uma mulher que tinha fama de bruxa, mas res-
pirou de alívio quando a viu. Afinal ela tinha botado no Mundo 
meia aldeia e salvara muito garoto desenganado.

Amélia veio recebê-la como se fosse uma visita chique, e 
levou-a para dentro do quarto.

Longas, longas horas…
O praticante chegou ofegante, como se em vez de ter vindo 

montado no cavalo tivesse feito todo o caminho a pé.
– Estaba acudindo a un outro nino que tambien no queria 

nacer! – justificou-se.
Francisco teve que fazer um enorme esforço para não 

lhe responder que pouco se importava que o outro nascesse 
ou morresse! Ele tinha que ter vindo a correr! Era ali que era 
preciso! Mas lembrou-se da sua condição de homem da Igreja 
e, pela primeira vez nessa tarde, ergueu uma prece aos Céus 
de graças e de súplica.

Durante uma eternidade debateram-se a ciência do médico 
e a experiência da mulher de virtude, num mano a mano com 

amor, Rosa amordaçava as palavras por amar demasiado.
Nesse Verão teve coragem para confessar à irmã que esta-

va de novo grávida. E de cinco luas! Ultrapassara o Cabo das 
Tormentas dos primeiros meses, fatais até ali. Pela primeira 
vez em anos voltou a ser a mulher alegre e bonita que todos 
conheciam. Retomou os seus passeios pela aldeia. As suas idas 
a Vilar Formoso e a Fuentes e até a sua peregrinação a Santa 
Eufémia, padroeira da Freineda, vizinha paredes meias com 
Wellington. Dizia-se, aliás, que fora a Santa e não o Inglês 
quem expulsara os invasores.

Faltavam ainda algumas semanas quando foi acometida 
pelas primeiras dores de parto.

Francisco, chamado à pressa na ausência do pai da criança, 
desaparecido desde cedo sabe-se lá onde, mandou chamar o 
Praticante a Almedilha.

– Leva o macho novo e vai que nem um raio! – ordenou 
ao moço da casa.

As horas arrastavam-se contadas nos passos do Padre, que 
parava a cada grito da irmã. À porta já se juntava gente ávida 
da dor de quem, pensavam, nada padecia.

– Francisco, manda chamar a Ti Rola. – Amélia sabia que 
essa era a última coisa que o irmão faria, mas temia que fosse 
a última coisa que havia a fazer se quisessem salvar a pobre 
mulher que se debatia em dores atrozes, tentando, em vão, pôr 
no Mundo a criança desejada.

– Tás maluca! Vou agora chamar uma bruxa para acudir à 
minha irmã! Não faltaria que falar!

– Que importa? Que importa? Que falem! O que é preciso 
é salvá-los! Por favor, Francisco! Olha que se nos morre a nossa 
irmã e nem o nosso sobrinho se salva.

O Padre torcia as mãos em desespero e tentava encontrar 
um alvo da sua fúria feita de impotência perante o espectro 
da morte.

– E aquele desgraçado onde andará? Ainda ninguém o viu? 
Carais me cosam se não lhe parto os cornos quando chegar!!

Ninguém ousou sequer chocar-se com o vernáculo. Os 
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Foi assim que Vasco entrou no Mundo: entre choros, má-
goas e desespero.

Dias mais tarde, batia Lourenço à porta do Padre, esquecidas 
as mágoas na dor única que os irmanava. Vinha pela Amélia, 
queria levá-la para casa para cuidar-lhe dos filhos.

– Afinal faz-me mais falta a mim que a ti – concluiu como 
razão suficiente para aquela troca que levou Amélia a entrar 
na casa do outro lado da rua com o mesmo estatuto: governar 
a vida dos outros.

Mas ou porque Lourenço dava mais ouvidos às más lín-
guas do que queria fazer crer ou porque o Padre lho impusera, 
desposara-a uma tarde de dia de semana numa cerimónia triste 
e breve à que só assistiram o Professor Pinheiro e a mulher, 
para além de Francisco como Padre. 

Amélia tomava, assim, em roupa domingueira mas já usada, 
o lugar da irmã defunta. Até as alianças eram as mesmas. E 
para quê outras, se aquele era apenas o arranjo ideal e lógico 
que a todos contentava?

Após a cerimónia, cada um seguiu à sua vida como se nada 
se tivesse passado. Até mesmo ela, passada a primeira fase de 
atordoamento, se vira envolvida no esquecimento que a lida 
da sua (“sua?”) casa e dos meninos lhe impunham.

Foi só à noite quando se preparava para se recolher que 
atentou não saber o que fazer. Devia ir para o seu quarto ou 
aguardar Lourenço no quarto principal da casa, agora formal 
e legalmente seu também? E se assim fosse, o que fazer? O 
que dizer? Como agir? Aquilo não fora um casamento! Fora 
um contrato de governanta e ama, feito aos olhos de Deus!

Indecisa e temerosa, deixou-se ficar sentada à lareira à 
espera…

Ele chegou tarde e ela sobressaltou-se ao ouvir a chave na 
porta. Dormitara.

Olhou-a, disse-lhe boa noite e foi-se deitar.
Estava definido o seu estatuto e lugar. Com um suspiro 

de alívio e um certo desapontamento, Amélia recolheu ao 

o mesmo objectivo: salvar aquelas vidas que se equilibravam 
precariamente entre dois mundos.

Tocavam as vésperas quando Lourenço assomou ao portão 
de casa. Vinha bem-disposto e a assobiar, como era seu hábito. 
Mas a melodia morreu-lhe nos lábios ao ver que, ao invés de 
estar na igreja, todo o povo se juntara no seu próprio pátio.

– Ele que dialho?...
Entrou em casa de rompante para se deparar com um 

ambiente de lágrimas e lamentos.
Francisco, sentado a um canto da sala, no banquinho da 

janela, era a imagem da dor e do desalento. Ao vê-lo chegar 
pôs-se de pé num salto e agarrou-o pela gola do casaco.

– Desgraçado que mataste a minha irmã!
Só então Lourenço se apercebeu de que alguma coisa estava 

errada. Em passos largos dirigiu-se para a porta, sacudindo da 
manga a mão férrea do Padre.

Entraram ambos naquele templo feminino onde, imolada, 
branca e coberta de sangue, a pequena figura de Rosa mal se 
adivinhava na imensa cama. A seu lado o praticante ainda 
tentava em vão reanimá-la.

Na mesa que servia de toucador, a Ti Rola afadigava-se com 
um embrulhinho que todos pareciam ter esquecido. Para quê? 
Nascera morto, assim o dissera o praticante, homem que tinha 
andado na Faculdade de Medicina em Salamanca e, embora 
nunca tivesse terminado o curso, havia de saber mais do que 
ela, mulher que acudia com ervas que se pisavam e orações 
ditas numa língua estranha.

As mesmas que ela murmurava no intervalo entre dois 
sopros de ar que insuflava na boquinha quase roxa do menino. 
E eis que o milagre se deu com um grito de vitória “Cheguei! 
Estou aqui” do choro da criança. Por momentos pareceu que 
a cena se congelara em redor da cama da moribunda. Todos 
olhavam a trouxinha que a Ti Rola, com um sorriso sem dentes, 
trazia à mãe para que o visse se pudesse nem que fosse uma 
primeira e última vez. Mas ela não o vira. O primeiro vagido 
do filho deve ter coincidido com o último suspiro da mãe.
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quarto de visitas. Sabia que as línguas iriam comentar aquele 
“casamento” de leitos separados, mas era melhor assim. Já se 
acostumara ao silêncio de alma.

– Bem, vou-me à cama! – declarou o Padre levantando-se e 
espreguiçando os braços – Até amanhã. 

Dirigiu-se à irmã e deu-lhe o costumeiro beijo no alto da 
cabeça. Depois, como se ao ver o bordado se tivesse lembrado, 
perguntou:

– E os rapazes? Têm dado notícias?
Lourenço resmungou uma resposta, mas Amélia entusias-

mou-se.
– Têm, têm. Ou melhor, tem o Jorge que o Vasco, sabe 

como é… não é dado a escrever.
– Nem a trabalhar! – retorquiu do seu lugar o pai.
Ela fez de conta que não o ouvira.
– Lá andam por Lisboa. Mas agora com esta confusão… – 

calava-se num medo que nem sabia exprimir. 
– Eles sabem cuidar-se, não te cuides.
– Pois mas o Jorge no exército e agora sem rei. Nem sei 

o que pensar.
– Vai tudo acabar bem, vais ver.
– Deus o ouça, Senhor Abade!



Terra de Ninguém é um projecto antigo. De facto nasceu 
antes da própria autora, da vontade duma avó que pouco sabia 

de letras e nunca pisara uma sala de aula.

Este livro é um tributo às gentes da raia, à sua raça e à sua 
vontade indómita que sobreviveu a invasões externas e internas.

 
Percorrendo uma época que vai desde a queda da Monarquia 

até à segunda Grande Guerra, Terra de Ninguém leva-nos 
pelos trilhos do contrabando, pela saga do minério, 
pela paixão pela terra, pelos toiros e por um amor 

impossível, escandaloso, único.


