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Agora,
nem o vento move as cortinas desta casa.
O silêncio é como uma pedra imensa,
encostada à garganta.

josé agostinho baptista 

Esta é a viagem que faço para contar-vos a verdade, aquela 
que sempre soube que teria de fazer. Uma viagem é uma via-
gem porque não sabemos o que vamos encontrar no caminho 
ou o que faremos com aquilo que descobrirmos — nem o que 
aquilo que descobrirmos irá fazer conosco.

james baldwin

Um homem é um homem, um bicho é um bicho, corta-se-lhe 
o rabo e fica rabicho.

avó margarida
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Com a exceção do nome da mãe, todos os outros foram altera-
dos. Mas este é um relato verdadeiro, ainda que, na tentativa 
de fazer sentido, a nossa memória seja tantas vezes imaginação.
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Nos picos da Macaronésia 
vi um avião

No dia 13 de março de 1985, uma amiga da minha mãe es-
perou que eu chegasse do colégio e, após aliviar-me do peso da 
mochila, diante da porta de minha casa, disse: “Sabes que a tua 
mãe estava a sofrer, não sabes? Ela agora já não está a sofrer mais”.

A minha mãe chamava-se Rosa Maria e morrera de madru-
gada, com trinta e dois anos, num hospital em Londres, a dois mil 
quilómetros dos filhos. Não fui ao velório, ao funeral ou à missa 
do sétimo dia. Nunca ninguém me disse: “A tua mãe morreu de 
cancro”, tal como antes ninguém me dissera: “A tua mãe tem 
cancro”.

Quando regressei ao apartamento onde vivíamos, após uma 
semana em casa de amigos da família, fui investi gar todas as divi-
sões, queria confirmar que a minha mãe não morrera, que se tra-
tava de uma partida dos adultos, de um erro que podia ser reverti-
do. Mas ela não estava lá. Nunca mais esteve.
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Em 2015, a minha avó materna entregou-me o testamento 
do meu avô dentro de um saco de plástico. Estávamos na cozinha 
de sua casa, onde tantas vezes almoçáramos em família, mas ago-
ra éramos apenas a viúva e o órfão que faziam a transferência das 
agruras e dos subterfúgios que passam de geração em geração.

Imaginei que a entrega daquela pasta com documentos era 
uma espécie de ritual de crescimento que, além de assinalar as 
mudanças recentes na minha vida — o regresso a Lisboa, após 
vários anos a morar no Brasil, e o fim do meu casamento —, 
impunha também uma constatação inadiável: com trinta e 
nove anos, eu passara o arco da existência em que já não fanta-
siamos exclusivamente com o futuro e somos compe lidos a en-
tender o passado.

Naquele gesto da avó Margarida, além do simbolismo que 
eu lhe atribuía, havia também algo de corriqueiro, como se eu 
fosse ainda a criança a quem ela mandava fazer recados. O alívio 
com que os seus dedos se soltaram do saco de plástico, tal como o 
cabelo despenteado e o copo da dentadura em cima da bancada 
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da cozinha, fez-me suspeitar que ela nunca olhara sequer para os 
papéis. Com oitenta e um anos, tendo já passado pela morte do 
marido e de dois filhos, era possível que se atribuísse o direito de 
delegar nos mais novos os deveres burocráticos da família. Co-
nheceu o meu avô quando tinha dezasseis anos. Em mais de seis 
décadas de vida em comum, descobriu-lhe uma amante de longa 
duração, falsificou a sua assinatura em cheques e empurrou-o 
numa cadeira de rodas. Mas agora o drama esgotara-se. E o que 
tinha de acontecer já acontecera. O avô Daniel tinha morrido 
três anos antes. Para a minha avó, não havia nenhum volte-face 
dentro daquele saco. Para mim, tampouco. Não esperava encon-
trar revelações, heranças ou pistas sobre um enigma genealógico. 
Ainda assim, sabia que a viagem de regresso ao dia 13 de março de 
1985 começaria quando abrisse aquele saco de plástico.

Foi o que fiz hoje, um ano depois de o ter recebido. No inte-
rior, além do testamento, está a certidão de nascimento do meu 
tio Jorge, irmão mais novo da minha mãe, na qual consta que ele 
nasceu no primeiro dia de 1965. Há dois averbamentos a registar 
nesse papel:

1) O seu casamento, em 1990,
e:
2) “Faleceu em 25 de janeiro de 1997, na freguesia de Faro.”
Encontro ainda dentro do saco:
1) A escritura da casa onde vive a minha avó.
2) Em vez da caligrafia do meu avô, demasiado doente 

para escrever o seu nome no testamento, está uma impressão 
digital e a frase, escrita pela notária: “O testador disse não con-
seguir assinar”.

3) Fotocópias do cartão de cidadão — do meu, do meu ir-
mão Pedro — onde alguém escreveu a lápis: “Netos (a mãe, filha 
do falecido, já faleceu)”.
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Nenhuma novidade, há mais de trinta anos que somos os fi-
lhos da “mãe que já faleceu”.

Fico a saber que a minha avó nasceu na freguesia de Nevo-
gilde, concelho do Porto, em 1934, e o meu avô na fre guesia de 
Salir, concelho de Loulé, em 1930.

Mortes e nascimentos. A vida em papéis de cartório sem que 
se possa saber muito mais do que datas ou lugares. Porém, na 
certidão de nascimento do meu tio está escrito: “neto paterno de 
pai incógnito”. O que significa que o avô Daniel talvez nunca te-
nha conhecido o pai e que as palavras “pai incógnito” apareceram 
no seu bilhete de identidade a vida inteira.

Uma vez, no hospital, em mais uma consulta na Ortopedia 
por causa do cancro na tíbia, ele dissera-me, com fúria: “Se é para 
ficar sem uma perna, mais vale pôr uma corda ao pescoço”. Uma 
semana antes de me mudar para o Brasil, em 2011, e cinco meses 
antes da sua morte, vi-o numa cadeira de rodas, de pijama e ma-
gro, já não o mestre calceteiro que passara anos a partir pedras 
com as mãos que me pareciam tornos. Nessa visita, transmitiu-
-me uma variante da promessa que fizera no hospital. “Mais vale 
pôr uma corda ao pescoço.” Só que, em vez de uma afirmação de 
dignidade, a frase soou como uma súplica. Seria a última vez que 
nos víamos.

(Manhãs e tardes no Hospital de Santa Maria, o meu avô 
mostrando-me as manchas na perna, carne escura e morta, a fa-
lência do corpo que melhor anunciava o desaire da velhice, as 
suas perguntas constantes quando passávamos horas na sala de 
espera, a aversão que tinha à doença dos outros pacientes.

O médico que nos recebeu usava gel no cabelo e um relógio 
dourado no pulso. Via dezenas de casos por dia, num hospital 
público, e foi perentório: “Temos de amputar”. O pulso do meu 
avô tremeu ao assinar a autorização para a cirurgia, a caneta caiu-
-lhe dos dedos, “Estou um bocadinho nervoso”, e o seu sorriso 
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mal disfarçava o pavor — já não o meu avô, mas um miúdo rogan-
do clemência. O médico deu-lhe outra caneta, agora mais próxi-
mo, “Vai ver que é melhor assim, senhor Daniel”, e a caligrafia 
infantil da assi natura formou-se na linha picotada, dois nomes 
próprios, a azul, e o apelido que também era da minha mãe, que é 
meu ainda.)

Certo dia, um telefone tocou no Rio de Janeiro e o meu ir-
mão mais velho disse-me: “O avô morreu”.

Tal como anos antes me ligara para dizer: “O tio Jorge mor-
reu”.

Tal como a amiga da minha mãe, numa tarde de inverno de 
1985, me disse: “Sabes que a tua mãe estava a sofrer, não sabes?”.

No testamento não há heranças ou revelações. Mas, como 
suspeitava, esse tornou-se o pretexto para iniciar a viagem. Duran-
te mais de trinta anos, a minha curiosidade esteve virada para 
fora: o trabalho como jornalista, os anos a morar no estrangeiro, a 
fabulação do amor romântico, do sexo casual e das drogas, a inca-
pacidade de ficar muito tempo no mesmo sítio, até mesmo o ilu-
sionismo da escrita. Tinha de perseguir tudo o que me pudesse 
desprender do puxão gravitacional que era a ausência da minha 
mãe — não apenas a doença, a morte ou o luto, mas a minha mãe 
inteira, apagada de uma só vez. Em nossa casa, foram desapare-
cendo as suas fotografias, a roupa, a voz, o cheiro, e hoje não te-
nho um só objeto que ela tivesse tocado. O pai viúvo e os dois fi-
lhos jamais falariam da mulher que perderam. Cada um com a 
sua dor — calada, escondida, tão inominável como, em tempos, 
fora a doença dela.

Não terá sido por acaso que, com dezassete ou dezoito anos, 
ao descobrir O estrangeiro, de Albert Camus, a frase de abertura 
parecesse uma biografia da minha desorientação e afastamento. 
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“Hoje, a mãe morreu. Ou talvez ontem, não sei bem.” Li essa 
frase uma e outra vez, como quem não consegue parar de chupar 
o sangue de um corte no dedo. É que, embora soubesse o dia, o 
mês e o ano da morte da minha mãe, essa parecia ser a única cer-
teza. Uma data. Tudo o resto fora obliterado por um rolo com-
pressor que deixara apenas a escuridão que pre cede e sucede a 
consciência.

Não sabia quanto tempo ela estivera doente ou internada 
num hospital em Londres. Durante anos, não tive uma fotogra-
fia da minha mãe ou algo que lhe pertencesse, nem sequer esse 
devaneio de crer que as partículas da sua pele estariam nalgum 
colar ou na gola de um casaco e que poderia tocá-las, ser pele da 
sua pele.

Posso ainda lembrar-me de como ela pedia para os filhos se-
gurarem o punho da camisola interior, quando nos vestia uma 
camisa, ou da vez em que caí num lago artificial, antes de uma 
sessão no Cinema Oxford, e ela correu para uma loja de roupa de 
crianças a fim de me livrar do embaraço. Mas, desde cedo, a sua 
voz passou a ser como uma estação de rádio engolida pela estática 
e que eu tinha cada vez mais difi culdade em sintonizar. O rosto 
estagnou nas feições das fotografias, no retrato usado na campa e 
no obituário de jornal. Roupa, joias, uma escova de cabelo — de-
sapareceu tudo nos meses após a sua morte. Uma operação de 
limpeza, executada pelos adultos, que era também uma missão 
de salvamento.

A avó Margarida açambarcava os despojos materiais da filha, 
escondia-os ou levava-os para sua casa, queria-a só para si. O meu 
pai, na beira do precipício de uma depressão, precisava de lançar 
a carga do luto borda fora, desmontar as armadilhas que um sapa-
to ou um estojo de maquilhagem da mulher podiam abrir no ca-
minho de um homem de quarenta e um anos com dois filhos 
pequenos para criar.
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