
6

Gosto muito de ti, Adelita. Desde o primeiro dia, desde 
aquela conversa sob o ulmeiro, quando corríamos por 
terras de Espanha e ninguém sabia de nós. No México 
tinhas um cavalo branco e eu não sei por onde me perdia. 
Imaginava as histórias, ficava suspenso nas águas do 
pequeno porto e depois corria ao teu encontro, perdia a 
noção do céu e da terra e falávamos da revolução. Aprendi 
a dedilhar alguns acordes junto às fogueiras, mas olhava 
para ti e a música continuava sozinha e já corríamos a 
galope pela noite. Tinhas fugido de casa e eu era apenas 
um pobre actor a cavalo da personagem. Espera por 
mim, Adelita! Já vou a correr, vou talvez a cantar e então 
desceram do céu as nuvens e vieram as tropas e eu queria 
levar o teu cavalo branco. Ficou acesa a fogueira, o violão 
vai connosco e o teu vestido branco, o cinto apertado, as 
munições e eu guardo a tua voz no meu desejo. Olha a 
planície, o deserto e a volta ao mundo, o longe, onde se 
desenham a névoa e o lilás. És tão bonita, Adelita. É tão 
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bom viver contigo no inferno. De manhã, vamos à fonte e 
depois bebemos vinhos raros, como se nos vingássemos 
da história. Nessa altura tu começas a ensaiar. Decoras o 
papel e danças tomando a noite na tua voz. O teu corpo é 
uma estrela e tantos anos depois encontramos o silêncio. 
Estou cansado, Adelita, conta-me uma história e talvez 
se levante daquelas pedras uma cobra encantada e a 
tempestade de areia venha sentar-se connosco.  E agora 
deitamo-nos a olhar o céu e assim ficamos.
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Acordo na manhã luminosa e suave de fim de Setembro. 
Tempo para acabar e tempo para começar. Venho 
sentar-me no mirante. Tomo alguma atenção ao bulício 
da vindima, mas sinto os meus pensamentos seguir o 
curso do rio. Em poucas horas tudo mudou ou parece que 
vai mudar. De momento, estou só e bem posso achar que 
a minha vida não teve interesse nenhum. Infelizmente 
só pude achar isso agora, mas o caso é grave. A sorte é 
que estou de costas e ninguém me vê. Quero dizer, quem 
passar e tiver ângulo de visão pode ver que estou ali e 
também pode pensar que o doutor Salvador hoje não 
está para conversas. Um chapéu e um casaco, só isso. 

Serei uma figura de Magritte e assim quem olhar para 
mim pode espreitar e ver as pedras e as casas na encosta, 
as vinhas maduras de ar afogueado. Hoje estou assim. 
Não tenho vontade de falar e muito pouca disposição 
para coisas de estilo. Estou a sofrer com os pensamentos 
e as lembranças, ocupado de preocupação e isso faz-me 
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mudo e imóvel a olhar. Ninguém imagina o que estou a 
pensar, deixam-me só, olham um pouco e passam. 

Preferia perder-me nos lugares altos e pedregosos 
onde voam os abutres, seguir para Sendim e Miranda, 
almoçar no Mogadouro, mas não é para aí que eu vou. 
O meu regresso às origens dirige-se para a Foz. Quero 
chegar a tempo. As águas continuam e eu talvez possa 
escrever. Vivo aqui parado, como se estivesse no paraíso, 
na paz destes silêncios, longe dos símbolos. Para me con-
vencer, vou pensando que poderei atravessar paisagens 
mais deleitosas. Sou um convencido, não há dúvida. 

A minha vida na quinta decorre sem sobressaltos há 
muitos anos. Sinto-me bem aqui, habituei-me, não me 
falta nada, mas hoje sou infeliz, um vulto pendurado 
num jardim de vinha e laranjeiras a deixar cair os pen-
samentos. Nunca perdi a vontade de viver e de escrever, 
mas sempre fui um tipo estranho, uma espécie de agente 
secreto exilado num ermo, que escreve coisas que nin-
guém lê. Gosto da noite, de fumar à janela e deixo-me 
atravessar por fios de histórias mais ou menos incon-
gruentes, que parecem chegadas de trás do Alvão, pouco 
iluminadas, mas muito intensas. Sempre que posso vou 
à serra. Gosto de passar em Vilarinho de Samardã e de 
almoçar em Vila Pouca com o doutor Salomão, que me 
conta histórias de Camilo e depois passeamos um pouco 
nos soutos, à entrada da vila. De momento, ainda estou 
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aqui, na minha casa do Douro, mas já não vou demorar. 

Ontem G telefonou-me. Está no Porto, internado no 
Santo António. A tristeza não me deixa tirar os olhos do 
rio. Às vezes levanto um pouco a cabeça, vejo o Marão 
e pressinto a névoa que se estende para lá, em direcção 
a Amarante e ao Porto. Apetece-me muito tomar café e 
fumar. Sinto a vida a andar para trás, como um filme, 
e regresso ao tempo do Liceu. Conheci Gonzalez nessa 
altura. O meu amigo vinha fugido da perseguição fran-
quista e encontrara um lar em nossa casa. Parte da famí-
lia fora presa e dispersa e o pai apanhado numa fuga na 
Galiza, algures na Costa da Morte. Não consigo tirar 
da cabeça o que ele me contou. Os camiões da falange 
subindo a pequena estrada poeirenta, o cerco à aldeia 
e os fuzilamentos. Gonzalez fugiu tempos depois, com 
mais alguns. Era o mais novo do grupo, mas conhecia os 
montes e as tocas, habituara-se a descer os vales a correr 
e a deixar-se escorregar nas ladeiras. Andaram escondi-
dos no Monte Pindo, dormiram debaixo das árvores ou 
em algum cortelho e ao fim de muitos dias de frio, fome 
e mazelas os guias conseguiram trazê-los até à fronteira 
portuguesa e foram recebidos e escondidos durante alguns 
meses em Tourém. Ficou sem notícias da mãe e da irmã, 
mas foi encontrá-las em Barcelona anos mais tarde. 

Já sei, meu caro, que não vamos falar desses tempos. 
Já foi tudo dito. Compreendo-te muito bem. Quando nos 



11

conhecemos eras muito bem disposto, cheio de ideias e 
de energia. Eu era filho único e tu o irmão novo que che-
gava de uma desgraça que eu mal percebia. Entendíamo-
-nos muito bem. Na altura, vivíamos no Campo Alegre 
e era fácil arranjar sítios para fugir, esconderijos, tocas 
e depressa se chegava ao rio e depois ao mar. Por cá as 
coisas também não estavam fáceis, tínhamos o Salazar, 
mas enquanto vivíamos aquelas tristezas e violências do 
mundo fechado, respirávamos a grande cidade do século 
XIX. Conhecíamos muito bem os sítios onde se podia 
conspirar. Naquela altura, o Porto parecia-nos altivo, às 
vezes brilhante e decadente. Vivíamos a cidade, como 
toda a gente, mas adorávamos a noite e a conspiração. 
Qualquer coisa que acontecesse naquele pardieiro da 
política era para nós uma festa. Precisávamos de uma 
certa coragem, mas como éramos guerrilheiros de papel, 
lá nos íamos safando e ainda bebíamos uns copos. O 
pessoal gostava muito do espanhol. És dos nossos, pá! 
Aqui não te falta nada. Havia muita vizinhança naquela 
altura e nem tudo eram cobardes ou tipos da situação. 
O Porto era o nosso encanto de granito que nos levava 
ao outro mundo. Fugíamos muitas vezes de casa para 
beber e fumar e corríamos as escarpas e a muralha O pai 
não era para brincadeiras. Foi ele que te fez português, 
Gonzalez!, pelo menos tratou dos papéis. Homem de 
leis, republicano e democrata, gostava da palavra dada 
e levava a sério os negócios do vinho. E nós lá íamos até 
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à quinta passar temporadas. Lembro-me muito bem dos 
teus cadernos. Adoravas desenhar narizes e bigodes; o 
queixo era normalmente difícil e o sobrolho parava-te 
a respiração. Fazias exercícios só de lábios. Desenhavas 
sempre de noite, eu escrevia a ver se via alguma coisa. 
Guardei tudo numa mala de porão e de vez em quando 
ainda vou lá acrescentar alguns papéis. Gosto de escrever 
histórias, como se elas não existissem ou fossem apenas 
um convénio de coisas fantásticas que poderiam muito 
bem acontecer de outro modo e até, quem sabe, sair 
de noite, andar à solta, fazer parte de mistérios, pousar 
nos pequenos cemitérios de gradeamentos enferruja-
dos. Depois vieram tempos novos, íamos crescendo e 
sonhando, a guerra acabou em Espanha e começou na 
Europa, atravessou o mundo e trouxe a libertação, a ban-
deira vermelha no alto do Reichstag. Um dia partiste e 
nós chorámos. A Espanha estava-te no sangue, fosse ela 
qual fosse. Nunca deixaste de me escrever e às vezes tele-
fonavas. Da última vez andavas por Barcelona.

Chamam-me para o almoço. O ambiente é pesado, 
quase solene. Os meus filhos resolveram regressar ao 
Douro e isso alivia-me um pouco. Desde a morte de 
Constança, nunca mais abandonei a quinta. Vou fazendo 
o que posso, mas não deixo de ser o fantasma dos socal-
cos. Tenho feito pequenos estudos sobre curiosidades 
locais, raridades, acudo às coisas associativas e leio. Sou 
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bem visto nas quintas e aldeias e ninguém me faz dema-
siadas perguntas. 

Quando os pais morreram, decidi manter um pequeno 
apartamento no Porto e é nisso que penso agora. O meu 
amigo Gonzalez andou sempre meio perdido ou meio 
achado nas suas vagabundagens. Vinha frequentemente 
ao Porto e ficava lá em casa. A casa é tua, meu caro. Não 
precisas de andar ao calhas, a cheirar quartos alugados 
ou hotéis manhosos. Desde que não percas as chaves. 
Gonzalez perdia tudo, principalmente a cabeça, mas as 
chaves da casa eram sagradas. Desta vez não teve tempo. 
Foi parar ao hospital. Não me conformo. 

Tenho que regressar, tens que ir, paizinho e pouco 
mais dissemos. A minha filha não tira os olhos da janela. 
Vai fazendo pequenos movimentos com as mãos, vejo-a 
rodar as alianças e olhar a cadeirinha pequena no cara-
manchão. Era um cinema lento que ia indo, atravessava 
o almoço acompanhado pelo concerto dos talheres e das 
loiças, as crianças à mesa. Fixo o louceiro, o aparador, a 
mesa grande, as louças e faianças, os cristais Baccarat, os 
quadros. Foi sempre assim esta sala. Não chores, filha. 
Olha, Francisca! Eu sei, pai, eu sei que não demoras. 
Desta vez não tenho a certeza. Não digas nada aos miú-
dos. O avô foi ver um amigo ao Porto. Só isso. O meu 
filho é mais agitado. Está habituado às lides, a decidir 
rápido, a resolver e a dormir sem sono, como ele gosta 
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de dizer. É daqueles que vai casar tarde, se casar, mas 
isso não é coisa que me preocupe. Levas-me ao comboio, 
Tiago?

Sento-me um pouco na minha cama e fixo o grande 
espelho oval do guarda-fatos. Chamo-me Salvador, 
ainda estou em casa, mas já não vou demorar muito. A 
minha casa? É antiga, claro. Oiço as madeiras, pequenos 
ruídos, como passagens do tempo. Estas paredes resis-
tem há muito tempo. São como eu. Eu também resisto, 
embora nem sempre saiba muito bem porquê. A cons-
trução é como um animal da fábula, frágil no alto da 
encosta, sujeita a mil ventos e tempestades, aos anos de 
abundância e de míngua. Regresso ao jardim. Olho em 
volta uma ligeira oscilação de ciprestes. Despeço-me das 
pedras, dos livros que não pude ler e dos que não pude 
escrever, mas bendigo a sorte destes anos. 

Tiago, vais devagarinho, se não te importas! Passei 
tantos dias a ver esta paisagem e agora vou descendo o 
vale, aquela renda de caminhos e entradas de quintas. 
Para ali é santa Marta de Penaguião, daquele lado Vila 
Real e agora descemos por uma encosta mediterrânica, 
as figueiras, as cerejeiras, as oliveiras e os laranjais. Só de 
pensar no que era este mundo! Navegações e naufrágios, 
explosões nas encostas e no leito do rio. A vida era muito 
arriscada, mas depois nasceu este jardim. Do meio da 
desolação, na imensidão do xisto que às vezes se desfazia 
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em lâminas, começaram a crescer as vinhas e as casas, 
com as suas hortas e pomares. Cavaram-se as adegas e 
estudou-se a arquitectura da sombra. 

Prefiro apanhar o comboio nas Caldas de Moledo. É 
um lugar calmo, uma aragem de águas santas e os altos 
plátanos que vão murmurando as sombras e os dese-
nhos da estação. Parece uma casa de bonecas. Gosto de 
ir com tempo para passear no Parque. Ponho-me a olhar 
o casario em ruínas e no meio dos escombros uma ou 
outra taberna. A construção um bocadinho assombrada, 
pouca gente, alguém espreita, sai o chefe da estação com 
a bandeirinha e o apito. A esta hora o meu filho já deve 
estar na quinta. Ainda bem que não precisam de mim. 
Olho à minha volta em silêncio, como se ouvisse este 
pequeno mundo a ruir. Vê-se bem que estou cheio de 
vontade de me ir embora. 

Entro no comboio. A viagem é longa. Sento-me à beira 
da janela, o lápis suspenso na mão, mas não me apetece 
escrever. Seguimos para oeste, nota-se a mudança de cor. 
Aqui o verde é mais fundo e a água incomoda. Depois, 
numa curva do rio, o nevoeiro. As colinas quase desapa-
recem e as humidades atravessam o vale. Aproveito para 
tomar algumas notas. O caderno está em branco. Conti-
nua a haver choupos e salgueiros, alguns amieiros e entre 
os pomares, como altas sombras em cima de galinheiros, 
despontam os eucaliptos, alguns pinheiros e sobreiros 
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que resistem e o carvalho alvarinho ali plantado com ar 
de quem diz, chega pra lá!, e depois sobe-se entre muros 
e silvados, algumas ruínas espreitam metidas na sombra. 
Nos pequenos socalcos pode começar a aparecer o milho 
e o feijão, o vinho aqui já é diferente, é de transição ou 
mesmo verde. 

O que tem sido a minha vida? Se eu ao menos tivesse 
jogado à canasta e andado de quinta em quinta à espreita 
de algum romance. No entanto, nada disso é verdade. 
Bem, deixa-te de histórias, meu caro S. Bebeste sempre 
bom vinho. De que te queixas? É verdade, sabes bem que 
é verdade, tienes sempre razón, parece que estou a ouvi-
-lo, o meu querido G. 

Salvador e Gonzalez juntos de novo. Desta vez a 
situação é difícil, talvez seja a última, mas tu não podes 
deixar de desenhar, G. É essa a tua missão. Sou o que 
escreve e já me chega. Somos palavra e desenho, o som e 
a imagem. Fizemos o primeiro livro durante a gandulice 
dos vinte e poucos e muitas outras coisas. Arriscámos e 
tivemos sorte. Lembro-me muito bem. Nós gostávamos 
mesmo de fazer livros e “O Fantasma do Campo Ale-
gre” foi o melhor de todos. Era uma aventura de vadios, 
com heróis da noite, em geral torturados, alcoólicos, 
pessoal da droga, gente da prostituição, tipos normais, 
engenheiros, estudantes, outros que não falavam, mas 
havia uma grande excitação, com a noite a crescer e os 
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corpos mais próximos, que cheirinho a sexo ou a flor da 
pele, que bafos! E havia o fantasma. A esse ninguém o 
viu, teve sorte, mas andava sempre por ali e ninguém se 
queixava. Se não fosse ele… E agora, G? Vamos fazer o 
último livro? Banda desenhada? Romance ilustrado, não, 
banda desenhada. Têm outra força os desenhos. São coi-
sas vivas e as palavras vão lá ter. 

E se ele não puder? Eu conto, não sei bem o quê, mas 
eu conto. De certa maneira comecei hoje de manhã, 
quando me sentei no mirante Tenho que me preparar 
para isto. É maneira de poder escrever uma coisa interes-
sante. Lá no alto tenho oxigénio a mais, tratam de mim, 
entro no portão e cai-me a memória da pátria em cima 
e depois espetam-me com o cânone nos cornos, como 
se tocassem uma campainha para o almoço. Sou muito 
dado a fantasmas e nunca sei o que vai acontecer. Vamos 
fazer o que tiver que ser. Se bem te conheço, a história 
está vivinha e eu vou ajudar a levantar a casa. Assim seja. 
Bastou uma curva do rio e já não tenho saudades do 
remanso da quinta. 

Espreguiço-me. Vou entretido no andamento, algu-
mas passagens, coincidências entre a sociedade do com-
boio e as fotografias. Ao passar as barragens imagino as 
máquinas enlouquecidas pela electricidade. O vale vai 
abrindo e entra mais luz vinda do mar, húmida e acin-
zentada. Às vezes desponta o azul e o rio fica luminoso, 
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suspenso da água. Sente-se a cidade próxima. A terra 
está mais inchada e agora o labirinto parece culto e orde-
nado pelo trânsito, ruas, redondos, caixotes, cancelas, 
sebes, cães.

A figura do meu amigo não me sai da cabeça. Há que 
tempos, meu caro! Perdi a conta. Ainda vieste ao meu 
casamento e ao funeral dos pais, um dia fui ter contigo 
ao Porto, com os cuidados da clandestinidade. Às vezes 
telefonavas e muitas vezes chegavas e não dizias nada. A 
verdade é que deixavas o apartamento impecável. Sem-
pre tiveste jeito para fantasma. Depois era o costume. 
Estou em Madrid, estou em Granada, estou preso em 
Barcelona, nas Astúrias, mas eu imaginava-te a desenhar, 
sentado à sombra num café meio perdido, daqueles que 
tu gostas, com um bocado de cerveja a pingar, o balcão 
meio coladiço e além disso manhoso, tipos com ar de 
carvoeiros, muita agitação em volta das mulheres. 

O teu primeiro desenho chamava-se “Mulher esten-
dida na cadeira”. Ainda o vendeste por um dinheirinho 
bom. Foi o doutor Messias que ficou com ele e isso dava-
-te direito a desenhar outros modelos, “A saia de Marga-
reta, Batão vermelho e boquilha, Os bigodes do doutor 
Assunção”. Já não me lembro quem ficou com eles e tam-
bém não sei como é que conseguias desenhar naquelas 
condições. Vozes altas, muita cerveja no ar, gritam-se 
gargalhadas e depois há silêncios, estupefacções. Sítios 
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perigosos. Cá fora era igual, mas o poder dispersava o 
convívio e trazia o medo, como se fosse um voo noc-
turno, um coro maldito nascido de trevas misturadas 
com a acidez da política. Nós andávamos depressa, às 
vezes corríamos por cantos e desvãos, esquinas, muros 
a descer para o rio, grandes árvores exóticas, o vento de 
oeste e a nortada.

Sei lá o que me vai acontecer quando chegar. A pri-
meira coisa a fazer é ver como estás, meu amigo. Depois 
vou dar uma volta. Não vejo o mar há muito tempo. Sei 
muito bem que esta viagem não vai ser como as outras. 
Estou mortinho por me sentar no café a escrever. Gosto 
de olhar a outra margem e de ficar a imaginá-la junto à 
Afurada, com as gentes que saem de casa, a canalha na 
rua, as mulheres que conhecem o mar e as suas viagens, 
as casinhas da gente que fala e que parece cantar.

A viagem demora e agora estamos perto da Abobo-
reira e depois Pascoaes, Amarante, Vila Meã. Adormeço 
um pouco. Conheço as manhas da viagem. Quando 
acordar, já estamos a chegar a Campanhã. Siga para São 
Bento. Calma, o que é preciso é calma.  


