






EDITORIAL





Apesar do esforço que tem sido feito, a Insulana continua atrasada, sendo o actual 
número (LXIV) referente ao ano de 2008. Esta situação obriga a que a maioria 

dos trabalhos que a revista integra tenham sido escritos em data posterior, levantando, 
por vezes, problemas difíceis de resolver.

Assim sendo, continua a ser importante que nos esforcemos por publicar no pró-
ximo ano (2012) os números referentes aos anos de 2009, 2010 e 2011. Para que isso 
seja possível torna-se necessária a colaboração de todos os que tenham trabalhos sus-
ceptíveis de publicação.

 
Não posso deixar de me referir à vida do Instituto e, dando origem a um dos proble-

mas que referi, é óbvio que o vou fazer referindo-a a 2011.   
Desde Dezembro do ano passado (2010) o Instituto Cultural de Ponta Delgada 

encontra-se sedeado no edifício erguido pelo Governo Regional no local onde viveu 
e morreu o Dr. Armando Côrtes-Rodrigues, um dos maiores poetas açorianos, ilustre 
professor do Liceu Antero de Quental, sócio fundador e secretário da primeira direcção 
do nosso Instituto. 

No dia 2 de Dezembro de 2010 assinei, em representação do Instituto e conforme 
a decisão da sua Assembleia-Geral, um “contrato de cooperação técnica e fi nanceira”, 
com o Director Regional da Cultura, Jorge Augusto Paulus Bruno, em representação 
do Governo Regional dos Açores. Esse acto realizou-se na Biblioteca Pública e Arqui-
vo Distrital de Ponta Delgada.

Nos termos desse contrato, e considerando que a Região Autónoma dos Açores é 
proprietária deste imóvel, denominado “Casa Armando Côrtes-Rodrigues – Morada da 
Escrita”, imóvel que foi recuperado tendo em vista, e cito o próprio contrato:

 «Um espaço de escrita, um ponto de encontro com fi guras, obras e problemas da 
literatura através da dinamização de actividades culturais, recorrendo sobretudo ao ima-
ginário poético que têm os Açores»; 

EDITORIAL

Henrique de Aguiar

 Insulana. Órgão do Instituto Cultural de Ponta Delgada, 64 (2008): 5-8



Henrique de Aguiar6

E considerando, também, que o Instituto Cultural de Ponta Delgada manifestou dis-
ponibilidade para ocupar o referido imóvel e, assim, alargar o seu plano de actividades, 
bem como promover acções de carácter sócio educativo de lá instalar a sua sede, em 
substituição do torreão poente do Convento de Santo André, a direcção do Instituto 
comprometeu-se a apresentar à Direcção Regional da Cultura um projecto para a dina-
mização da “Casa Armando Côrtes Rodrigues – Morada da Escrita”, o qual fi cou anexo 
ao contrato. Ficou, também, a direcção habilitada a contratar um colaborador, equiva-
lente a um técnico superior para desenvolver e dinamizar as respectivas actividades.

Para cumprir esses objectivos, o Instituto promoveu um concurso público curri-
cular, mediante o qual, dos três candidatos que se apresentaram, foi contratado o Dr. 
Pedro Jorge Pascoal Ferreira de Melo, licenciado em Línguas e Literaturas Modernas 
pela Universidade dos Açores, para desempenhar as referidas tarefas. 

Já com a sua colaboração, foi elaborado o projecto requerido, que fez parte do nos-
so programa de actividades para o ano de 2011, do qual consta: (cito)

«Contempla um conjunto de iniciativas sócio educativas identifi cáveis com os pro-
pósitos da “Casa Armando Côrtes-Rodrigues/Morada da Escrita”, nomeadamente a di-
vulgação do imaginário poético açoriano, através da promoção das suas fi guras, obras 
e problemática.

Com este propósito, serão planeadas um conjunto de iniciativas diversifi cadas que 
procurarão contribuir para o envolvimento de vários públicos e para a divulgação da 
nossa cultura, de forma activa e participada. Entende-se que o espírito de tertúlia cul-
tivado pelo próprio patrono da “Morada da Escrita”, Dr. Armando Côrtes-Rodrigues, 
bem como a articulação das actividades com o calendário e programa escolares, serão 
factores estimulantes de uma participação mais ampla».

Estamos convencidos de que as actuais condições possibilitam ao Instituto alargar 
a sua acção cultural, promovendo uma maior participação dos seus sócios na vida da 
instituição, para além de incentivar a um maior convívio entre todos, o que não deixará 
de ter repercussão positiva na vida social e cultural da nossa pequena comunidade

 Aproveito a ocasião para publicamente agradecer ao Governo Regional a iniciativa 
que teve e que conduziu a esta nova realidade.

Desde Dezembro de 2010 a vida do Instituto adaptou-se às novas circunstâncias e 
tem levado a efeito as realizações previstas no seu programa que inclui a actividade da 
“Casa Dr. Armando Côrtes-Rodrigues - Morada da Escrita”. Referimos aqui as mais 
importantes: 

- Apresentação, a 25 de Janeiro, do número LXIII (2007) da Insulana.
-  In memoriam de Armando Côrtes-Rodrigues (28 de Fevereiro, 120 anos do seu 

nascimento). Para esta sessão foram convidados, como conferencistas, a Drª. Ana-
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bela de Almeida, licenciada em “Línguas e Literaturas Modernas” pela Faculdade 
de Letras da Universidade Clássica de Lisboa e que realizou o mestrado em Lite-
raturas Comparadas, portuguesa e francesa, séculos XIX e XX, com um trabalho 
sobre a poesia de Armando Côrtes-Rodrigues. Actualmente, prepara, na Univer-
sidade Nova de Lisboa, sob a orientação do professor Fernando Cabral Martins, 
o seu doutoramento, com uma tese sobre: “Tradição e Modernidade em Armando 
Côrtes-Rodrigues”.

O outro conferencista foi o Sr. Manuel Bessa de Gusmão Rodrigues, neto do Dr. 
Armando, que na sua obra poética usa o pseudónimo de “Nuno Dempester” (Dem-
pester é o apelido da sua bisavó paterna, que era de origem irlandesa). É engenheiro 
técnico agrícola e tem publicado vários livros de poesia. É também nosso conterrâneo, 
pois nasceu em 1944, na freguesia de S. Pedro da cidade de Ponta Delgada.

  Foi, ainda, apresentado pela nossa consócia senhora Drª. Maria Clotilde Rodrigues 
Cymbron, licenciada pela Universidade dos Açores em “Línguas e Literaturas Moder-
nas”, o Auto do Espírito Santo, da autoria do Dr. Armando Côrtes-Rodrigues. A obra 
foi editada pelo Instituto, com prefácio da referida apresentadora. 

Dentro da homenagem ao Dr. Côrtes-Rodrigues, a Casa da Escrita levou a efeito as 
seguintes actividades sócio-culturais: a 1 de Março, pelas 18 horas, “Côrtes-Rodrigues 
– o poeta; a 2 de Março, às 18 horas, projecção do fi lme “Quando Mar Galgou a Terra”; 
às 21 horas Côrtes-Rodrigues- dramaturgo; a 3 do mesmo mês, às 21 horas, Côrtes- 
Rodrigues – o etnógrafo. De 28 de Fevereiro a 28 de Março, da 2ª a 6ª feira, das 10 
e 30 às 12 e 30 e das 14 às 17,30 horas: mostra documental e actividades educativas 
centradas na vida e obra de Côrtes-Rodrigues.

-  A 17 de Fevereiro lançamento do opúsculo com as conferências organizadas pela 
Câmara Municipal de Ponta Delgada e pelo Instituto, aquando do centenário da 
República, e proferidas pelos Dr. Jaime Gama, Dr. Mota Amaral e Dr. Álvaro Mon-
jardino. 

-  A 20 de Abril, Homenagem a Francisco Maria Supico, no centenário da sua morte, 
pelo Dr. Mário Viana, 

-  A 28 de Março, apresentação, pela Dr.ª Maria Margarida Vaz do Rego Machado, do 
livro Thomas Hickling. Subsídios para uma biografi a.

-  A 10 de Abril, apresentação do LAB Jovem.
-  A 21 de Junho, a conferência, sobre Arquitectura, pelo Professor Safram
-  A 11 de Setembro, homenagem a Antero de Quental, nos 120 anos da sua morte, 

com a colocação de fl ores na sua campa no cemitério de S. Joaquim, pelo Instituto e 
pela Direcção da Escola Secundária Antero de Quental,  com a presença da Câmara 
Municipal e de familiares do Poeta.
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Para além do que já foi efectuado, temos programado até ao fi m do ano:

-  De 30 de Setembro a 2 de Outubro um Workshop de cinema, com a colaboração da 
A. I. P. A. (penso que se usa no feminino, ou seja, uma w…no entanto, pode retirar-
se o artigo e substituindo-o por -)

-  A 11 de Novembro, com a colaboração da Câmara da Ribeira Grande, e durante 
uma sessão sobre Gaspar Frutuoso, apresentaremos o lançamento das Saudades do 
Céu.

-  Ainda em Novembro (25?) levaremos a efeito uma sessão comemorativa dos 120 
anos da morte de Antero de Quental, com duas conferências; uma pela Doutora Ana 
Maria Martins e a outra pelo Professor Doutor Machado Pires.

-  Até ao fi m do ano será apresentado mais um número da revista Insulana (nº LXIV), 
relativo ao ano de 2008.

-  Quanto à acção educativa, prevista para a Morada da Escrita, embora se tenham 
realizado algumas acções, temos sentido algumas difi culdades, sendo a maior a 
falta do material informático, que tem estado em revisão.

Outras realizações vão seguindo o seu caminho, mas este prolongar-se-á para o 
próximo ano, pelo que não serão aqui anunciadas.

                 



ARTIGOS





Três dias depois do incêndio do velho Teatro Micaelense, que se verifi cou a 9 de 
Fevereiro de 1930, o Correio dos Açores, no seu artigo de fundo, provavelmente 

da autoria do seu director Dr. José Bruno Tavares Carreiro, comentava: 
 

«É necessário que o Teatro Micaelense ressurja das cinzas para na Cidade voltar a de-
sempenhar a função a que o consagraram os seus sessenta e seis anos de existência. […] Um 
teatro não é apenas um local de prazer e de diversões. É muito mais do que isto – é um instru-
mento, uma escola de cultura e de educação. Entre nós, mais do que tudo isso, era, ainda, o 
Teatro Micaelense, “uma instituição social”, pelo papel que desempenhava na vida da Cida-
de. E Cidade alguma, que em boa conta tenha o seu nome, pode ser indiferente a tudo o que 
nela representa uma instituição desta natureza. Assim um teatro deixa de constituir interesse 
particular dos seus proprietários ou de quem o explora para representar um interesse público 
– um interesse de toda a colectividade. E se as colectividades têm os seus órgãos represen-
tativos, é natural que seja para eles que os seus olhos se voltam em todas as emergências».

 Ao longo do artigo, o articulista defende que as instituições públicas devem colabo-
rar na reedifi cação do teatro e lembra a existência no Funchal de um Teatro Municipal.

Entretanto, a Sociedade Teatral Micaelense, sob a direcção do Dr. Luís de Bet-
tencourt, reuniu a sua assembleia-geral e resolveu que a reconstrução devia, essen-
cialmente, ser da responsabilidade dos sócios e de todos os micaelenses que quises-
sem juntar-se a eles, subscrevendo novas acções. Assim, foi aberta uma subscrição de 
20.337 novas acções, ao preço de 50$00 por unidade, que teriam as mesmas prorroga-
tivas das já existentes.

Entre os papéis de meu pai encontrei uma cópia da “Última acta do antigo livro de 
sessões do Teatro Micaelense”:

«Aos 16 dias de Fevereiro de 1930, pelas 14 horas, reuniram-se os accionistas 
da Sociedade Teatral Micaelense no salão dos Bombeiros Voluntários da rua Manuel 
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Jacinto da Ponte, tendo tomado a presidência o Dr. Luís de Bettencourt que convidou 
para secretários os Senhores Vasco Amorim Soares de Albergaria e Mateus de Andra-
de Leão.

O Dr. Luís de Bettencourt começou por lembrar que fora entre as paredes que o 
ouviam, onde ao tempo existia o teatro de S. Sebastião, que há cerca de 70 anos se 
deliberou a construção do Teatro Micaelense, iniciativa tomada pelos avós da actual 
geração, para dotar a cidade de Ponta Delgada com uma casa de espectáculos digna de 
tal nome. Setenta anos passados ali estavam os representantes dos primeiros donos do 
Teatro Micaelense para darem remédio ao incêndio que lamentavelmente o destruira.

Depois de mais uma vez se referir sentidamente, com palavras da maior mágoa e 
saudade, ao desaparecido teatro, concluiu dizendo que a direcção da sua presidência 
tendo fi ndado, perante o incêndio do dia 10, a missão para que fora eleita, pedia sua 
demissão, fazendo votos para que das deliberações que iam ser tomadas saísse a forma 
da mais rápida reedifi cação do teatro, e terminou convidando para assumir a presidência 
daquela assembleia o senhor Aníbal de Bettencourt Barbosa [ ] Ficando na assembleia o 
senhor Dr. Luís de Bettencourt expôs o seu pensamento sobre o problema. Que as obras 
a fazer demandavam um capital avultado, superior a mil contos, para o que a sociedade 
teria de fazer um aumento de capital.

As actuais acções, que representam a importância em que estava no seguro o teatro e 
o que deste resta, são em número de 3.663, sendo 2000 da primeira e 16663 da segunda e 
recente emissão. [ ] Apesar de se tratar de uma quantia avultada o orador não considerou 
impossível a sua cobertura. Os accionistas não poderão toma-la inteiramente, mas tem 
sido tantas as boas vontades manifestadas no público no sentido de prestar concurso à 
reconstrução do teatro, que está certo de que a afl uência de tomadores de títulos será tal, 
que será um facto a realização daquela importância, constituindo a consoladora certeza 
do Teatro Micaelense renascer das cinzas.

Tratando-se de uma instituição de carácter social, à qual está ligada a vida micae-
lense dos últimos setenta anos não seria de estranhar o concurso dos corpos administra-
tivos, como, aliás, a imprensa e a voz pública alvitraram. [ ] O que há a fazer imediata-
mente é essa abertura da inscrição ao público, assim como limpar as ruínas e conservar 
o que fi cou de pé, e consultar um especialista em arquitectura teatral. 

Vários dos assistentes usaram em seguida da palavra, apresentando diversas suges-
tões: conde de Albuquerque, Dr. Luís de Bettencourt, capitão Marques Moreira, Dr. 
Augusto Cymbron, Dr. Luís Bernardo, Augusto da Silva Moreira, Mateus de Andrade 
Leão, Dr. Henrique Maria de Aguiar, Francisco de Carvalhal, visconde de Porto Formo-
so, Rolando de Viveiros e Dr. Gaspar Henriques.

Foram aprovadas as seguintes propostas:
1 – Abrir imediatamente ao público a subscrição de acções da S. T. M.
2 –  Encarregar a direcção de organizar e apresentar um plano par a reconstrução do 

teatro.»
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A 2 de Fevereiro de 1932, sob a direcção do Dr. Luís de Bettencourt, reuniu a 
comissão encarregada pela Sociedade Teatral Micaelense de promover a reedifi cação 
do Teatro, estando presentes os seguintes membros: Eng.º. Francisco Pacheco de 
Castro, Eng.º Vicente Cymbron, Aníbal Barbosa, Dr. Francisco de Bettencourt, Dr. 
Gaspar Henriques, Artur May, Domingos Rebelo, Mateus Leão, António Roberto 
de O. Rodrigues, Vasco Albergaria, Teotónio da Silveira Moniz e Francisco C. de 
Bettencourt.  

Essa reunião teve como objectivo a escolha de um dos dois projectos da autoria dos 
arquitectos franceses Lefranc, Varet e Vialatte, tendo sido escolhido o que foi conside-
rado menos dispendioso e cuja fachada se encontra publicada no Correio dos Açores 
de 14 de Fevereiro desse mesmo ano.

Por várias razões, quase todas de ordem fi nanceira, esta, bem como outras ten-
tativas levadas a efeito não tiveram sucesso e em 1942 o Instituto Cultural de Ponta 
Delgada, que seria criado ofi cialmente no início do ano de 1943, inseriu no seu estatuto 
(parágrafo 5º do artigo 2º) a obrigação de:

  
«Envidar, desde já, esforços, por si e em conexão com os corpos administrativos 

locais no sentido de ser brevemente suprida a falta nesta cidade de um teatro de decla-
mação como importante factor de aperfeiçoamento e educação geral».

 
Nesse sentido, uma das suas primeiras iniciativas, conforme a acta da reunião da 

direcção no dia 10 de Janeiro de 1945, foi a aprovação da seguinte proposta:
 

«O senhor presidente informou que ia convocar para o próximo dia 13, pelas 20 ho-
ras, no Liceu Central de Antero de Quental, uma reunião desta direcção e do seu conse-
lho técnico artístico a fi m de tomarem uma resolução para levarem a efeito a edifi cação 
de um teatro nesta cidade, falta cultural que muito se faz sentir e que as circunstâncias 
actuais tornaram numa urgente e imperiosa necessidade».

 
 Nessa mesma reunião resolveram agregar ao referido conselho técnico o Eng.º 

Francisco Pacheco de Castro e o senhor Teotónio da Silveira Moniz.

A direcção do instituto era composta pelos senhores: Dr. Humberto de Bettencourt, 
presidente; Rodrigo Rodrigues, tesoureiro; Dr. Francisco Carreiro da Costa, secretário; 
Dr. José Bruno Tavares Carreiro e Dr. Armando Côrtes-Rodrigues, vogais. 

Faziam parte do “conselho técnico artístico” os senhores: Dr. Luís Bernardo de 
Ataíde, Dr. António de Mendonça Dias, Dr. Tomás Borba Vieira, Dr. João Bernardo 
de Oliveira Rodrigues, Engº. Manuel António de Vasconcelos, Engº. Francisco Ál-
vares Cabral, Licínio Costa, António Jacinto Raposo, António Roberto de Oliveira 
Rodrigues e José Rocha. Os dois últimos, bem como Teotónio da Silveira Moniz eram 
pessoas ligadas ao teatro amador e alguns deles já tinham pertencido à referida “co-
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missão”, nomeada em 1932, pela Sociedade Teatral Micaelense, dona do velho teatro, 
para proceder à sua reconstrução.  

No dia 30-1-1945 o Correio dos Açores, referindo-se à iniciativa da construção do 
novo teatro, dizia:

 
«Surge o Instituto Cultural na sua primeira apresentação ao público, apontando a 

questão do teatro e indicando a lacuna que existe nesta cidade.»

E, aquando da primeira reunião levada a efeito no Liceu, o mesmo jornal noticiou que 
depois do Dr. Humberto de Bettencourt ter aberto a reunião, fazendo o historial do velho 
Teatro Micaelense, tomou a palavra o senhor José Rocha que revelou a existência «de um 
particular, que construirá à sua custa um teatro, mediante determinadas facilidades que 
lhe sejam concedidas pelos corpos administrativos: cedência de terreno na futura Avenida 
Marginal, energia eléctrica gratuita, isenção de impostos e pagamento de seguros pela Jun-
ta Geral, a quem competiria o pagamento dos honorários ao arquitecto escolhido». Com 
estas facilidades, além de outras que o senhor José Rocha detalhou, a entidade, cujo nome 
não foi referido, «levantará nesta cidade o teatro condigno com a nossa posição insular.»

Depois falou o senhor José Barbosa que se manifestou abertamente por um “teatro 
municipal”, como existia no Funchal, pois, em seu entender, apenas um teatro do Mu-
nicípio podia servir a arte e a cultura micaelense. A mesma opinião foi subscrita pelo 
senhor António Roberto de Oliveira Rodrigues, que historiou as primeiras tentativas 
para a edifi cação do teatro que ardeu, os projectos do arquitecto francês Charles Le-
franc e os de outro arquitecto português, já falecido, elementos que, em seu entender, 
seriam óptimos auxílios para os entusiastas de hoje, e que propôs: 

«…que da reunião saísse a representação a endereçar às corporações públicas, docu-
mento que deve ser assinado pelos sócios do Instituto Cultural e por todos os micaelen-
ses, sem distinção de qualquer espécie, manifestando o sentir colectivo, que habilite a 
Câmara Municipal a dar andamento imediato a uma aspiração que é de todos e portanto 
do Município que nos representa.»

 
A proposta foi unanimemente aprovada, com os aplausos de todos os assistentes 

e a sugestão do senhor José Rocha foi, também, perfi lhada e mantida como recurso.    
Na segunda reunião foi aprovada a minuta a enviar à Câmara Municipal de Ponta 

Delgada para que tomasse a iniciativa e pusesse em execução as diligências necessá-
rias para a construção de um teatro na cidade, e a proposta para que se procedesse a 
uma larga colheita de assinaturas de todas as pessoas «que não fossem indiferentes a 
tão urgente necessidade cultural.»

No espólio de António Roberto de Oliveira Rodrigues encontramos a referida mi-
nuta, ou cópia dactilografada da mesma, juntamente com um “borrão manuscrito” de 
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um ou mais artigos (não sabemos se foram publicados), da autoria de António Roberto 
e cujo conteúdo está relacionado com a edifi cação do teatro.

Transcrevemos o primeiro documento:

«Excelentíssimos Senhores Presidente e Vereadores da Câmara Municipal de Ponta 
Delgada

 
O Instituto Cultural deste distrito, não só por imperativo de consciência própria, mas 

também como intérprete do justíssimo anseio da população deste concelho, manifestado 
insistentemente através da imprensa periódica e em diversos sectores da mais esclareci-
da opinião local, vem por este meio, acompanhado de numerosos Munícipes que neste 
passo quiseram associar-se-lhe, representar a Vossa Exs.ª, no sentido de essa Câmara, 
usando das atribuições que lhe confere o artigo 48º do Código Administrativo em vigor, 
proceder ao estudo e execução, com a menor dilação que lhe seja possível, das provi-
dências que julgar mais convenientes e adequadas à empresa da construção de um teatro 
de declamação e ópera musical nesta cidade, cuja falta imensamente se faz sentir aqui, 
desde o incêndio que destruiu o Teatro Micaelense em Fevereiro de 1930.

Conferindo às Câmaras Municipais essas atribuições de carácter cultural, impli-
citamente reconheceu o legislador a necessária existência de estabelecimentos de tal 
natureza em todos os centros sociais de relativa importância, como elementos indis-
pensáveis de acção formativa e educadora, de vasto e salutar efeito progressivo. Preci-
samente, dentro dessas atribuições se enquadra o serviço de indiscutível utilidade geral 
que se pretende seja agora efectivado por esse ilustre corpo administrativo, a bem da 
cultura moral e espiritual da população deste Município.

O longo espaço de tempo já transcorrido sobre a data daquele sinistro que roubou a 
Ponta Delgada o Teatro Micaelense, sem que até agora haja vingado qualquer tentati-
va, por parte de iniciativa particular, para o suprimento da sua lamentável falta, funda-
menta e justifi ca já, amplamente, a convicção corrente de que, só por empreendimento 
e actuação dessa Câmara, a título de serviço da mais instante conveniência pública, e 
com as possíveis, senão prováveis, subvenções fi nanceiras do Estado e da Junta Geral 
deste distrito, poderá esta cidade, num próximo futuro como urge, ver-se novamente 
dotada de uma casa de espectáculos, em condições de substituir no meio local a função 
importante e necessária que nele desempenhava aquele teatro desaparecido.

Excelentíssimos senhores:

Não desconhecem, nem esquecem os signatários, neste movimento de represen-
tação colectiva, os graves problemas administrativos cuja solução absorve muito par-
ticularmente, na presente conjuntura, os cuidados e diligências dessa Edilidade. Isso, 
porém, não impedirá de certo que a este, agora, da urgente edifi cação de um teatro 
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nesta cidade, como providência de boa administração municipal, se dignem Vossas 
Ex.ª estender também a sua criteriosa e dedicada acção, empenhando na solução dele o 
mesmo activo e inteligente esforço que, para levá-los a feliz termo, vem consagrando 
àqueles outros. E tanto mais confi am os signatários que assim suceda, quanto é certo 
tratar-se neste ponto de uma questão que incontestavelmente merece ser colocada a par 
daqueles outros problemas de momento, no mesmo plano de urgência e interesse da 
colectividade municipal.

 Para prover à falta de uma casa de espectáculos de arte genuína e elevada, e 
satisfazer assim a velha necessidade desse benefício público de que se achava privada 
a população do Funchal, como infelizmente sucede agora à nossa, tomou a Câmara 
daquele concelho, há muitos anos, a acertada deliberação de edifi car por conta própria 
o excelente Teatro Municipal que ali existe. Uma solução análoga, um remédio seme-
lhante pretendem agora ver aqui posto em prática pela sua edilidade os munícipes de 
Ponta Delgada, para que deixe de sentir-se no nosso meio, quanto antes, tão deplorável 
lacuna, deplorável não é pelos prejuízos que dela dimanam do ponto de vista da nossa 
cultura geral, como acima frisámos, mas também pela feia mancha que refl ecte sobre 
os nossos brios de cidade que se preza de progressiva e civilizada.

Excelentíssimos Senhores:

Um teatro, nas condições que impõem as exigências culturais do nosso meio, torna-
se nele indispensável como escola de aperfeiçoamento moral e como fulcro de estí-
mulo artístico que nenhum outro estabelecimento de natureza similar pode substituir, 
com a mesma larga irradiação de benéfi ca infl uência sobre o espírito público. É na 
consciência de profunda verdade que envolve este juízo, que os signatários tomam a 
liberdade de dirigir-se a Vossas Exs.ª esperando que desse ilustre corpo administrativo, 
a que tão digna e profi cientemente superintendem, surja agora a solução reclamada por 
tão momentoso problema e com ela a realização imediata, como muito importa, do alto 
benefício que se pretende e tanto interessa à população deste Município.

 Apresentando este pedido a Vossa Ex.ª, em que deixa expresso o grande empe-
nho que o anima de ver esta cidade, tão cedo quanto possível, dotada com o importante 
melhoramento de que se trata, o Instituto Cultural de Ponta Delgada cumpre ao mesmo 
tempo o dever de assegurar-lhes que nele encontrarão Vossas Ex.ª toda a cooperação 
que, para tal efeito, lhes seja, porventura, precisa e esteja ao alcance do mesmo Insti-
tuto poder prestar-lhes. No deferimento

  
Ponta Delgada, 29 de Fevereiro de 1945
Humberto de Bettencourt Medeiros e Câmara»
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Estava assim lançada a campanha, que se revelou decisiva, para a edifi cação de 
um novo teatro na cidade de Ponta Delgada e, desde logo, aberta uma polémica sobre 
quem devia construir e administrar essa importante estrutura de interesse público. Essa 
polémica, que nos parece ter sido iniciada com a posição do editorial do Correio dos 
Açores, provavelmente da autoria do Dr. José Bruno (a que nos referimos no início), 
defendendo que reconstrução do Teatro devia ser, principalmente, da responsabilidade 
das instituições públicas do distrito, nomeadamente da Câmara Municipal de Ponta 
Delgada, teve em António Roberto de Oliveira Rodrigues um dos seus animadores.  

António Roberto foi um dos que mais se bateu pelo “Teatro Municipal”, conforme 
se depreende do referido “borrão”, onde a par com considerações fi losófi cas, que esta-
vam na base da sua opinião, refere (transcrevemos parte do escrito):

  
«Há, todavia, pessoas que teimam ainda, a despeito das múltiplas provas evidentes 

que as cercam, em visionar a actualidade, e até o futuro pelo prisma caduco do indivi-
dualismo burguês ainda neles impressionante, aplicando a qualquer acto da vida pública 
hodierna uma medida egoísta que já não tem razão de ser, que nem sequer pode alcançar 
grande e duradoura utilidade prática. Estão em erro essas pessoas; mas estão, também, 
no seu direito, e o seu conservantismo não deixa de ser humanamente lógico. Contudo, 
é preciso que a opinião geral não possa ser infl uenciada por semelhante ilusão de óptica. 
Necessário se torna dizer, invocando a autoridade de grandes espíritos, que todo e qual-
quer serviço ou cometimento de serviço público tem de ser encarado e resolvido dentro 
de um conceito diametralmente inverso.

Não se deve (nem racionalmente se pode) querer erigir certos factores de necessi-
dade colectiva em propriedade ou exclusivo proveito de determinados elementos da 
sociedade, à maneira do que acontecia antigamente sob a pressão de condições até certo 
ponto naturais. Nesse tempo só as chamadas elites se manifestavam aptas e em posição 
de usufruir alguns especiais sectores do progresso. Só elas, de facto, preenchiam certos 
ângulos do edifício social e, portanto, unicamente a elas competia e interessava criar ins-
trumentos que lhes eram necessários para utilização das suas regalias. Mas hoje?! Hoje 
o caso é muito diferente. A faculdade de “valer”, isto é, a de sentir, apreciar e valorizar 
esses sectores da vida, estendem-se progressivamente a número maior de indivíduos de 
todas as camadas sociais, e cada vez mais têm vindo a diminuir as distâncias que outrora 
existiam em espírito, em sensibilidade e nos costumes. Somente o luxo prevalece ainda, 
como não pode deixar de ser, adstrito ao clan dos beati possidentis. 

Ora, na ordem do dia anda um problema local que reclama de todos nós uma forma 
de pensar moderna ou seja “unanimista”, a fi m de que outro conceito menos comunitário 
lhe não venha a ser aplicado, com grave risco da sua efi cácia e da sua fi nalidade. Todo 
o público, em uníssono, tem de clamar pela mais breve resolução desse problema, mas 
não apenas para que ele se transforme em maravilhosa realidade, senão também, e muito 
principalmente, para que essa realidade nasça e sirva nos moldes precisos da nossa vida 
colectiva, que de ora à vante mais e mais se pode acentuar.
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Este problema é o da construção do Teatro nesta cidade.
Em boa hora o Instituto Cultural fez reviver tal ideia com entusiasmo, enveredando 

excelentemente pela modalidade de um teatro municipal. Não lhe devemos regatear 
aplausos por isso.

Um teatro, sobretudo, em terra onde nenhum outro similar existe, não pode já hoje 
ser tomado na acepção antiga de um instrumento, apenas, de luxo. Presentemente temos 
de o considerar como uma necessidade ingente de grande parte da população, necessi-
dade muito mais estendida às camadas medianamente endinheiradas da sociedade do 
que ao número bastante mais ínfi mo das pessoas abastadas. Estas últimas habitualmente 
viajam e, no geral, procuram distracções de natureza diferente da que constitui (em 
sentido elevado, bem entendido) a substância dos espectáculos teatrais; ao contrário a 
crescente falange dos remediados, dos que vivem do pão de cada dia, quem em verdade 
inteiramente carece dela como insubstituível elemento de cultura, de distracção e de 
sociabilidade. Acresce ainda que é o público mediano – aquele que em nossos dias se 
encontra mais apto a sentir a autêntica euforia teatral, dado que os índices de cultura e 
de gosto têm vindo a acompanhar o movimento da evolução social, deslocando-se gra-
dualmente das camadas que compunham os elementos superiores das sociedades para 
aquelas que formam as chamadas classes médias. Isto é um facto constatado por toda a 
parte. Realmente, vamos hoje encontrar muito mais anseio cultural e artístico nas gentes 
de vida modesta do que nas que dispõem de maiores possibilidades.”

«Cingido aos critérios de algumas entidades particulares que houvessem dispendido 
dinheiro e esforços com a sua edifi cação, nunca o teatro poderia corresponder exclusi-
vamente aos objectivos apontados. Isto é manifesto. Só por excepção os proprietários 
dele conseguiriam eximir-se à necessidade de o administrarem como uma indústria e, na 
defesa de legítimos proventos, não é lógico admitir-se que estivessem dispostos a deixar 
de ganhar dinheiro com a sua actuação, mesmo a título de especial raridade, o que seria 
o bastante – podemos crê-lo – para consciente ou inconscientemente eles serem impeli-
dos a considerar como arte o que não passava de seu grosseiro arremedo ou a proclamar 
um ideal de isenção aquilo que, de facto, seria mascarada ganância comercial.

Para que um teatro de propriedade privada se movesse segundo a expressão geral do pú-
blico – da grande parte dele que mais o necessita e seria o seu maior (e quanto apetitoso, meu 
Deus!) contribuinte – tornar-se-ia preciso que a sua construção fosse uma realidade somente 
daqui a cinquenta anos, pelo menos, o que não é muito de apetecer e ninguém pretende, que-
remos crer, no passo em que agora nos encontramos de um novo esforço para o realizar Só 
para esse tempo, na melhor das hipóteses, o espírito colectivista, intrínseco no homem, po-
derá tomar nele uma feição fundamental, de modo a permitir que a plutocracia dessa época 
(se o houver) voluntariamente acciona em puro interesse da grei. Mas, daqui até lá…

Unicamente um teatro de expressão colectiva, neste caso um teatro municipal, servi-
rá a terra. Só ele, por defi nição, estará em circunstâncias de realmente ser a casa de nós 
todos, mais pronta a servir a maioria do que alguns, muito ou pouco numerosos.
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Outro aspecto, porém, há ainda a realçar, e não dos menos importantes, a favor de 
um teatro municipal. É que, pertencendo a uma empresa particular, o teatro seria, tam-
bém, lesivo ao grande público no que respeita à distribuição e preferência de lugares. 
Igualmente ai os seus proprietários com difi culdade se subtrairiam às imperiosas ne-
cessidades de atender primeiro a uns e outros marcadamente salientes na sociedade, de 
quem mais em especial dependessem, se é que na própria organização da empresa isso já 
não fosse condição explícita do seu funcionamento, como se verifi cava no desaparecido 
Teatro Micaelense.

Ora, nós sabemos bem quanto, já naquele tempo, semelhante obrigação estatutária 
actuava em prejuízo de uma tão grande parte do público, a qual, não possuindo acções 
da Sociedade Teatral Micaelense, se via excluída dos actos de preferências, deixando, 
por esse motivo, de assistir a récitas que tomaram foros de excepcionais acontecimen-
tos. Andava então o pobre público mediano num afã de pedir, como uma esmola, que 
lhe arranjassem lugares até na galeria, e, quase sempre, à excepção de algumas pessoas 
mais afortunadas, fi cava todo ele em casa, gozando as delícias de possuir a sua terra um 
teatro onde, todavia, ele não tinha cabida.

Eis aqui como uma regalia absolutamente devida e normal que, no tempo em que 
fora instituída, se encontrava de harmonia com os requisitos hierárquicos da sociedade 
e na qual cabiam todos os frequentadores do teatro dessa época, se tornara depois pro-
gressivamente, nos últimos vinte anos do velho Micaelense, em improcedente e triste 
aberração, tanto mais injusta quanto é certo que, muitas vezes, eram as pessoas que 
fi cavam de fora as mais interessadas e ansiosas pelo espectáculo, ao passo que algumas 
que estavam a vê-lo o aborreciam ou apenas lhe dedicavam uma atenção bastante super-
fi cial. Pois não será verdade que esta anomalia não deve voltar a repetir-se?

Saibamos, portanto, querer e pedir um teatro municipal, como sendo aquele que 
unicamente pode representar as actuais e futuras normas da sociedade.

 Talvez um raciocínio demasiado simplista accione neste assunto em certa 
gente, imponde-lhe uma maneira de ver que julga inoportuno a Câmara meter ombros à 
resolução de edifi car um teatro, quando outros também instantes problemas, de ordem, 
digamos, aparentemente mais vital e comum, se avantajam à sua atenção e cuidado.

Havia porventura a conveniência de contrapor a esse raciocínio um pequeno esque-
ma dos poucos, mas volumosos problemas que se sobrepõem a um teatro no quadro das 
nossas necessidades colectivas. Talvez assim se chegasse com facilidade à conclusão de 
que as soluções desses assuntos não podem depender só da Câmara e estão antes sujeitas 
a outras vontades mais profundas e superiores.

Não será – quer nos parecer – a quota-parte com que a Câmara venha a contribuir 
para a edifi cação do teatro o elemento impeditivo à liquidação da miséria e dos dese-
quilíbrios sociais, nem esse contributo fará a magia de solucionar defi nitivamente os 
problemas da água e da instrução. Todos os esforços pecuniários que ela despendesse 
para isso, à custa de não se realizar o teatro, no fi m de contas resultariam improfícuos 
e invisíveis. No entanto, um sector dos seus munícipes, tão digno de ser considerado 
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como qualquer outro, ver-se-ia privado de um instrumento que lhe é muito necessário 
e valioso.

Note-se que a Câmara, exactamente por ser a representação de nós todos, não pode 
absorver-se só no que interessa a uma parcela, embora muito grande, dos cidadãos; ela 
tem de estender a sua acção pela municipalidade inteira numa escala que, por ter em 
vista a primazia de certos assuntos, não deve contudo desprezar quaisquer outros. Para 
a sua alçada não existem só as questões de ordem material, o primum vivere; existem 
também as de natureza espiritual que, por isso mesmo, se encontram (o teatro é uma 
delas) propositadamente designadas no Código Administrativo.

Acorrentados os pensamentos a miragens fora das realidades e das proporções, dis-
seminam, às vezes, os homens de boa vontade a sua acção criadora por pequenas, em-
bora valiosas, facetas de problemas grandiosos ou profundos, cujas soluções, todavia, 
não podem depender deles, acontecendo então que os resultados obtidos se somem, 
depois, na amplitude dos mesmos problemas, a ponto de mal os vermos e nem sequer 
lhes chegamos a sentir o peso.

Entretanto, outros assuntos de real valimento, de instante requisição pública, de mui-
to menor complicação e próprios a serem levados a cabo numa unifi cação de exigências 
e de trabalho, são erradamente postos de parte, em sacrifício inglório, quando as suas 
consequências se apresentariam muito benéfi cas e uma parte importante do público ne-
cessitava  de lhes sentir os salutares efeitos.

Exemplos, ocorridos no passado, sobejamente fundamentam esta asserção. É só 
mais tarde, largo tempo volvido, que se verifi ca a necessidade cometida, quase sempre, 
diga-se de passagem, na melhor das intenções.

Será este o caso presente?
Numa época como a que decorre, em que toda a gente decide manifestar as suas opini-

ões, a maioria das quais se encontra desprotegida de qualquer atributo que as realce ou lhes 
dê foros de esclarecidas, é muito para temer a sua reprodução na nossa terra, em oportuni-
dades que pusessem em jogo (como agora com o teatro) um problema de grande alcance, 
mas de natureza ainda por muitos tomada ignorantemente no sentido do luxo ou da super-
fi cialidade, e outros problemas de ordem mais geral e de projecção humanitária, que se lhe 
avantajam nesse aspecto não há dúvida, mas que não têm com ele nada de concomitante.

Por toda a parte os mesmos problemas existem em maior ou menor escala. Nenhum país, 
por mais adiantado que seja o seu índice de civilização, os tem podido resolver em absoluto. 
E, no entanto, não há cidade francesa, alemã ou inglesa, grande ou pequena, que não possua 
o seu teatro municipal, o mesmo sucedendo no Continente português, onde aqueles proble-
mas pouco ou nada diferem das representações que aqui têm, mas onde se continuam a cons-
truir casas de espectáculo municipais com a ajuda e o assentimento do Governo da Nação.

Quererá acaso Ponta Delgada dar lições ao mundo neste particular? Tudo é possível 
nos caminhos da vida, como dizia a cantiga.

Se tal vier a suceder – esperemos, porém, que Deus saiba alumiar com a luz da razão 
a nossa distinta e devotada edilidade camarária – perder-se-ia uma ocasião magnífi ca de 
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construir o teatro, principalmente pela felicidade em obter, agora, uma avultada com-
participação do Estado.

Que meditem todos nisto; que reconheçam as providenciais condições em que nos 
encontramos para levar ao fi m esse ardente desideratum. Fujamos dos conceitos sim-
plistas que choram, como Tartufo, pelas misérias deste mundo. Fujamos também da 
inconsciência que acredita em promessas e em zelos magnânimos.

Acreditemos antes, presos a um bom senso tirado das experiências passadas, que se a 
Câmara não fi zer o teatro, de mãos dadas com a Junta e o Estado, mais ninguém o fará.»   

A Câmara Municipal, a que presidia o Dr. Duarte Manuel de Andrade Albuquerque 
de Bettencourt, conforme notícia do Correio dos Açores de 10 de Fevereiro de 1945, 
deu o seu parecer através de uma intervenção lançada na acta de uma reunião ordinária 
da sua vereação:

«Na sessão da Câmara de 1 de Fevereiro foi presente um ofício do secretário do Go-
verno Civil acompanhado de um memorial acerca da construção de um teatro, pedindo 
para a Câmara informar do que se lhe oferecesse sobre o assunto.

Foi deliberado que o presidente responderia que sendo ideia desta Câmara construir 
um Teatro Municipal só na hipótese de verifi car a impossibilidade de o fazer, podia 
estudar e discutir quaisquer sugestões no sentido de ser adoptada solução diversa da-
quele que é seu propósito, mas que oportunamente informaria do que sobre o caso fosse 
resolvido.

De resto o memorial é anónimo e para ser tido em consideração por esta Câmara 
necessário seria que trouxesse a indicação do grupo de pessoas que se propõem levar a 
efeito a construção da citada casa de espectáculos.»

No Correio dos Açores de 21 de Fevereiro de 1945, o senhor José Rocha desfazia 
essa incógnita, escrevendo: 

«A entidade era um grupo de pessoas que procurando o senhor Augusto de Ataíde, 
visto que este senhor dispõe de vastos materiais, meios de transporte e recursos vários 
que facilitariam a execução da obra, o convidaram a também para esse grupo entrar, o 
que imediatamente foi aceite.»

A 22 de Fevereiro de 1945, o Correio dos Açores, em artigo com o título de “A Câma-
ra Municipal e a Construção do teatro”, referia que na sessão ordinária de 7 de Fevereiro 
fora tratada a questão do teatro e o presidente colocara à discussão o local onde deveria 
ser construído o “Teatro Municipal”. Depois de demorada discussão fora deliberado:

«1º - Que, por intermédio do Governador do Distrito se solicitasse ao Ministério da 
Guerra a cedência, para aquele fi m, do terreno onde está edifi cado o Quartel de S. João, 
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logo que o Regimento de Infantaria 18º passasse para o novo quartel de S. Gonçalo e se 
diligenciasse obter do Estado o preciso auxílio fi nanceiro.” 

2º - Que se ofi ciasse à Junta Geral, perguntando-lhe se esta Câmara pode igualmente 
contar com o seu auxílio para a referida obra.»

A 20 de Setembro, o governador civil substituto capitão Aniceto dos Santos, numa 
exposição à imprensa sobre as obras que estavam para ser efectuadas em Ponta Delga-
da, refere-se ao teatro: 

«A construção de um teatro em Ponta Delgada é desejo que anda no coração e no 
espírito dos micaelenses. Não há que tomar posição entre os que defendem o ponto de 
vista de que esta obra deve ser feita por pela Câmara e os que estão do lado da realização 
do projecto por uma empresa particular. Pretende-se apenas que o teatro se faça e nes-
se sentido se tem diligenciado conjugar esforços. Usar boas intenções, irmanar ideias, 
conduzindo-as para o campo das realidades, na esperança de que chegue o dia em que a 
obra seja realizada como se pretende. O problema volta a ser agitado e entra agora numa 
fase que pode conduzir a uma resolução rápida.»

A 20 de Dezembro foi nomeado presidente da Câmara o Dr. Alberto de Oliveira, 
que tomou posse a 2 de Janeiro de 1946, e a 13 de Fevereiro, numa reunião efectuada 
no Município para tratar do programa a elaborar para festejar o IV centenário da Ci-
dade, o Dr. Luís Tavares, director delegado da companhia dos Carregadores Açorianos 
(que tinha ganho muito dinheiro durante a guerra), declarou que a companhia iria edi-
fi car o desejado teatro, logo que a Câmara cedesse um terreno para o efeito.

No Correio dos Açores de 12 de Março desse ano aparece um anúncio com o título 
de “Sociedade Particular Civil Teatro Micaelense” (em formação), onde se anuncia a 
subscrição pública de 4.000 acções, no valor de 1000$00 cada uma, para a construção 
do novo Teatro. Foi esta Sociedade, cujo principal accionista era a empresa Carregado-
res Açorianos, que edifi cou o Teatro, com ajuda do Estado (cedência do terreno) e da 
Câmara Municipal de Ponta Delgada, que procedeu ao arranjo para a urbanização dos 
terrenos, onde despendeu cerca de 1.300 contos. 

A 23 de Março de 1951 a Sociedade Teatro Micaelense reuniu no salão do Coliseu 
Micaelense, edifício que essa Sociedade havia adquirido pouco tempo antes. A As-
sembleia, depois de ouvir o relatório de contas, tratou do direito de preferência dos 
accionistas para os lugares do espectáculo inaugural do Teatro Micaelense, a realizar 
no dia 31 de Março, tendo fi cado tomados quase todos os lugares.

A 31 de Março de 1951 foi solenemente inaugurado o novo Teatro com os discursos 
da praxe. Em nome da Câmara Municipal de Ponta Delgada falou o Dr. Agnelo Casi-
miro que, no fi m de um longo discurso, disse:
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« era mais um motivo para se agradecer ao Governo da Nação, mas era também 
da mais elementar justiça agradecer à Companhia dos Carregadores Açorianos a gene-
rosidade do seu gesto e, ainda, à Sociedade Teatro Micaelense em congratulação com 
os seus accionistas, desde o mais alto, que é aquela mesma Companhia, até ao mais 
humilde accionista que, subscrevendo embora uma cota mínima, fi zera, porventura, 
maior sacrifício em homenagem ao dever cívico de contribuir com as suas parcas eco-
nomias para este grande melhoramento citadino, que representa também um valioso 
instrumento de cultura grato a toda a população e em especial gratíssimo ao “Instituto 
Cultural de Ponta Delgada” que, também, aqui poderia representar, como presidente da 
sua Assembleia-Geral».      

 
Ponta delgada, 21 de Junho 2011

Henrique de Aguiar Oliveira Rodrigues





Capítulo I: As Origens

Vim ao mundo na Rua Teófi lo Braga, antiga Rua do Cerco, numa pequena casa que 
meus pais tomaram de renda quando casaram. Era uma casa alta e estreita, com 

mais escadas do que espaço habitável, que minha mãe e minhas tias tinham mobilado 
com móveis de madeira criptoméria barata, pintada por elas próprias de cores vivas, 
muito em vog a nos famintos anos trinta. 

RAÍZES

 Sacuntala de Miranda
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Chegou à minha idade adulta uma mobília de casa de jantar pintada de amarelo-
canário, que minha mãe conservou toda a vida e se recusou sempre a envernizar ou a 
pintar de outra cor, porque lhe lembrava o entusiasmo e a alegria com que ela e a tia 
Marieta faziam os preparativos para o casamento. Meu pai, com o seu pequeníssimo 
ordenado de professor de liceu em princípio de carreira e a recordação de um passado 
indiano em casas vastas e mobiladas com requinte, não acreditava que houvesse condi-
ções para casar e montar casa. Mas acabou por se deixar convencer pelos argumentos 
de minha mãe e da tia Marieta, habituadas desde muito jovens a conduzir o velho carro 
de meu avô, médico de aldeia, a vestir o fato-macaco para lhe consertarem as avarias 
e a ajudar minha avó na costura para fazer do velho novo, tanto em roupa como em 
capas para cadeiras, almofadões, cortinados e outros artigos que minha avó considera-
va indispensáveis e não podia adquirir, por muito que procurasse esticar o orçamento 
familiar.

Minha avó descendia da nobre família dos Tavares, chegada à ilha de São Miguel 
no século XV e estabelecida na Ribeira Grande, onde Rui Tavares foi o primeiro juiz 
eleito, em 1508. Aí construíram a sua residência, o Solar do Vencimento, um grande so-
lar seiscentista sobranceiro à povoação, entrando rapidamente a multiplicar-se – dentro 
e fora do casamento, como convinha a representantes de uma família aristocrática de 
velha cepa. Tão bem cumpriram a sua missão de povoadores que o nome Tavares pro-
lifera em vários pontos da ilha, em todas as camadas sociais. Meu avô, ao contrário, era 
de origem plebeia, embora entroncando – por linha ilegítima – na família do morgado 
Estrela, que por sua vez descendia de Simões Rodrigues, um escravo árabe adquirido 
no início do século XVI pelos Tavares e por eles alforriado. Este escravo liberto e 
seus descendentes conseguiram ir acumulando fortuna trabalhando cabedais – arte que 
Simão Rodrigues aprendera com seus antepassados – e fabricando selas para cavalos 
e albardas para burros que eram vendidas por toda a ilha. Um descendente destes al-
bardeiros, Lázaro Rodrigues Estrela, devidamente baptizado com o nome Estrela por 
ter nascido na freguesia de Nossa Senhora da Estrela da Ribeira Grande, foi o primeiro 
que instituiu vínculo, em 1707, e fundou o convento franciscano dos Fenais da Ajuda, 
que dotou com 13 moios de trigo e 12 pipas de vinho. Um sobrinho deste, Manoel de 
Sousa Correa Estrela, promovido a escudeiro e cavaleiro fi dalgo em 1711, por carta de 
D. João V, alcançou a glória de ser nomeado capitão-mor da Ribeira Grande, cargo que 
até aí fora reservado a um membro da família Tavares. Isto, não obstante a condição 
humilhante que o seu antepassado Simão Rodrigues tinha sido obrigado a aceitar para 
que lhe fosse concedida alforria e que fora caindo em desuso no decurso dos séculos: 
que os Estrelas e seus descendentes, ao avistarem um Tavares a preparar-se para mon-
tar a cavalo, pusessem um joelho em terra para lhe segurar o estribo.

Torvos de raiva com essa nomeação, que para sempre poria fi m à sua hegemonia 
na Ribeira Grande, os Tavares deram ordens à criadagem para percorrer as ruas da vila 
queimando albardas e lembrando assim aos ribeiragrandenses a vil origem do seu novo 
capitão-mor.
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Este insulto foi condescendentemente ignorado pelos Estrelas, que continuaram 
a ascender na vida, tanto em patacas como em prestígio e poder. No século seguinte, 
Luís Bernardo da Silveira Estrela, tenente-coronel do regimento de milícias da Ri-
beira Grande, tirava brasão de armas em 1806 e construía na Ribeira Seca, a poucos 
quilómetros do solar do Vencimento, um importante solar, sobre cujo portão mandava 
esculpir em basalto o brasão recém adquirido. Por baixo do brasão, negreja uma enig-
mática caraça de pedra, interpretada pelo vulgo como homenagem a Mafoma, tanto 
assim que o solar dos Estrelas passou a ser, para todo o sempre, conhecido como “solar 
da Mafoma”, nome que também é atribuído ao sítio onde está implantado.

O ódio entre as duas famílias foi-se acirrando de geração em geração e atingiu o 
ponto máximo de ebulição no segundo quartel do século XIX, quando os micaelenses 
se sentiram impelidos a tomar partido nas lutas entre liberais e absolutistas. Os Ta-
vares, conservadores e absolutistas, funcionavam como esteio da reacção na Ribeira 
Grande, vila que, durante toda a segunda metade do século XIX, conspirou contra o 
liberalismo e foi coio das famílias mais retrógradas da ilha, contando nos seus anais 
vários tumultos, entre eles o “alevante” de 1869. Na família dos Estrelas, pelo con-
trário, eram fortes as tendências liberais e, na década de 1830, dos onze irmãos que 
viviam no solar da Mafoma, todos – com excepção do mais velho – torciam por D. 
Pedro e sua fi lha Maria da Glória.

Foi em 1834, dois anos depois da derrota das forças absolutistas em São Miguel, 
na batalha da Ladeira Velha, que ocorreu no Vencimento uma trágica história de amor, 
que viria cavar mais fundo ainda o fosso aberto entre estas duas famílias, então as mais 
proeminentes da Ribeira Grande. Residiam nessa altura nesse belo solar o morgado 
Daniel Tavares do Canto e sua família – mulher, três fi lhos ainda solteiros, uma fi lha, 
D. Ana, que enviuvara recentemente e voltara à casa paterna com dois fi lhos, um meni-
no e uma menina. D. Ana era ainda jovem e não se conformava com a vida de reclusão 
que a família lhe impunha. Apaixonou-se e tomou-se secretamente de amores com 
António Manuel da Silveira Estrela, um dos irmãos do morgado Estrela, que alguns 
anos mais tarde viria a ser presidente da Câmara de Ribeira Grande.

Numa pequena vila, onde abundavam as alcoviteiras e as paredes tinham ouvidos, 
não havia amores que pudessem permanecer secretos por muito tempo e, em breve, 
alguém foi avisar o pai de D. Ana de que os dois amantes se encontravam pela calada 
da noite no próprio solar, a horas em que toda a família dormia um sono descuidado. 
Ultrajado na sua honra, o morgado reuniu os fi lhos e todos quatro, escondidos na 
cavalariça, esperaram de carabina assestada que o vulto do Estrela atrevido se desta-
casse das sombras da noite. O casarão do Vencimento tem à sua frente um vasto pátio 
com duas grandes araucárias e, do lado esquerdo, uma ermida onde em tempos idos a 
família ouvia missa e se celebravam casamentos e baptizados. Uma portinhola dava 
acesso, de um dos quartos da casa, a um pequeno terraço para onde se passava para 
tocar o sino. Eu própria, em criança, fui algumas vezes levada a esse terraço e autori-
zada a fazer soar o velho sino, que já tinha, nessa altura, caído em completo desuso. 
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Pois foi precisamente desse terraço que os quatro Tavares emboscados viram descer 
um vulto de calças, ágil e silencioso como um gato. Fizeram pontaria, as balas partiram 
assobiando e o vulto tombou sem um grito. Enquanto o pai voltava para casa, os três 
irmãos correram a verifi car a identidade da vítima, apenas para constatar – surpresa 
das surpresas – terem abatido a própria irmã, que jazia morta, sem apelo nem remissão: 
D. Ana vestia calças para ir encontrar-se com o seu amado e era capaz de realizar a 
acrobacia – admirável numa supostamente frágil e recatada senhora do século XIX – 
de saltar do terraço de um primeiro andar alto para o chão.

Desolados por terem acertado no alvo errado, os Tavares procuraram desespera-
damente ocultar o seu crime, mas uma morte em casa é difícil de esconder. António 
Manuel da Silveira Estrela, enquanto aguardava por detrás de um muro a chegada de 
D. Ana, ouvira os tiros e pressentira o ocorrido. Foi ele quem se apressou a apresentar 
queixa contra os Tavares e a difundir pela Ribeira Grande e suas imediações a notícia 
do crime. Ordenada uma inquirição, foram ouvidas várias testemunhas, mas a família 
era demasiado poderosa para ser levada a julgamento. O processo foi arquivado (mas 
pode ainda hoje ser consultado no Arquivo de Ponta Delgada) e o caso foi abafado, 
mediante a aceitação da punição – bem leve para tão hediondo crime de morte – de 
que os Tavares abandonassem o Vencimento e a Ribeira Grande para se exilarem na 
Caloura, na costa sul da ilha, onde possuíam outro solar. Ficaram até a ganhar com a 
troca, visto que aí o clima era mais benigno e o mar menos revolto. Cinquenta anos du-
rou esse exílio forçado, mas Diogo, o fi lho mais velho – que ainda gozou do privilégio 
de ser chamado de “morgado Diogo”, mas foi colhido em 1863 pela extinção fi nal dos 
morgadios – insistiu em acabar os seus dias na Ribeira Grande, na casa ancestral da 
família Tavares. Aí morreu em 1891 e o substancial património que legou, já dividido 
equitativamente pelos fi lhos e fi lhas, como mandavam as novas leis, deixou todos os 
herdeiros descontentes.

O fi lho mais velho, Leonel, pai de minha avó, decidiu ir viver para Ponta Delgada, 
onde passavam o inverno todas as famílias que se prezavam e era possível manter-se 
uma vida social relativamente animada, inexistente na Ribeira Grande, onde se mor-
ria de tédio. Casou com Maria Amália, uma das fi lhas de Nuno Botelho de Gusmão, 
proprietário de Vila Franca do Campo de descendência holandesa, enriquecido pelo 
comércio da laranja e nobilitado por D. Pedro IV com o título de Visconde do Bote-
lho, em retribuição de um vultuoso empréstimo por ele feito à causa liberal. Desse 
casamento nasceram oito fi lhos – cinco rapazes e três raparigas – que benefi ciaram 
ainda dos confortos de uma vida desafogada, embora temendo permanentemente que 
a inevitável divisão das propriedades da família por uma prole tão numerosa deixasse 
cada um “a pão e laranja”. Mas o espectro da apagada mediania que os esperava não 
constituiu um aguilhão sufi cientemente efectivo para os incitar a estudar: apenas um 
dos cinco rapazes, o tio Albano, se meteu na aventura de partir para Coimbra para fazer 
o curso de direito e, tendo-o completado com êxito, seguiu carreira na magistratura. 
Foi esse fi lho que, de regresso a São Miguel, ao fi m de algumas comissões de serviço 
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noutros pontos do país, casou com uma prima de Vila Franca, a tia Maria Guilhermina, 
e, cioso de manter a tradição da família, decidiu tomar sobre si o encargo de voltar a 
habitar permanentemente o solar do Vencimento, que lhe coubera em herança e que, ao 
fi m de tantos anos de abandono, se tinha transformado num casarão nu e inóspito, que 
continuaria até aos nossos dias a progredir lentamente para a decrepitude.

Quanto aos outros irmãos, viveram toda a vida do magro rendimento das proprieda-
des que herdaram e nenhum deles procurou emprego, seguindo a norma então comum 
entre a aristocracia local de não fazer concorrência a outros, menos afortunados, que 
precisavam de trabalhar para sobreviver. A família era o exemplo típico de uma peque-
na nobreza arruinada pelo advento do liberalismo, agarrada aos seus velhos pergami-
nhos e amargurada pela incapacidade de manter o estilo de vida dos seus antepassados. 
Sendo assim, não é de espantar que meu bisavô Leonel e sua mulher Maria Amália 
fi cassem desagradavelmente surpreendidos, direi mesmo horrorizados, quando soube-
ram que a sua fi lha mais nova, Cristiana, que era também a mais bonita e prendada, se 
apaixonara por um jovem médico, Frederico Estrela Serpa, plebeu, republicano e, ain-
da por cima, descendente – e por linha ilegítima! – dos odiados Estrelas da Mafoma.

Na verdade, duas gerações atrás, o então morgado Luís Bernardo Silveira Estrela ti-
vera um irmão mais novo, Manuel Correa Estrela, meu trisavô, que se tomara de amo-
res por uma camponesa pobre, residente numa das pequenas casas fronteiras ao solar. 
Como resultado desta ligação, Ana Tomásia da Conceição – só recentemente descobri 
que era este o nome da minha trisavó camponesa, quando, já em idade avançada, fui 
procurá-lo no registo paroquial da Ribeira Seca – dera à luz uma fi lha a quem foi posto 
o nome de Maria da Glória, em honra da rainha D. Maria II, que Manuel Estrela vene-
rava acima de tudo. A menina foi retirada à mãe e criada num convento, à guarda de 
duas tias freiras, irmãs de Manuel Estrela, que velaram para que fosse educada a pre-
ceito. Terminada a sua educação, foi viver com o pai na casa que este possuía na Rua 
Direita da Ribeira Grande e tratou-se de lhe dar casamento com um homem de bem, 
honesto e trabalhador, embora de nascimento modesto. O marido escolhido, Frederico 
Augusto Serpa, meu bisavô, descendente de militares de baixa patente, fi zera dentro 
do exército um curso de engenharia que lhe dera o título de “engenheiro auxiliar de 
1ª classe” e trabalhava como “condutor de obras”, sendo o trabalho de que mais se 
orgulhava na sua carreira a direcção das obras de construção de uma longa estrada – a 
que hoje chamam “a recta” – ligando a Ribeira Seca da Ribeira Grande a São Vicente 
Ferreira. Era um self-made man, republicano, anticlerical e cultor do Esperanto, que 
deixou à família um grande álbum com os postais que recebia de esperantistas de todas 
as partes do mundo. Mereceu a confi ança do Marquês da Praia, que o convidou para 
dirigir a fábrica de álcool da Ribeira Grande, mas esta teve vida efémera, em resultado 
da legislação decretada pelo governo central contra o álcool açoriano e, com o encer-
ramento da fábrica, em 1902, o meu bisavô fi cou sem emprego e tomou a decisão de 
se mudar, com a mulher e a fi lha, para junto do fi lho, meu avô Frederico, que estudava 
medicina em Lisboa.
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Concluída a formatura de meu avô, toda a família regressou a São Miguel e assen-
tou arraiais em Ponta Delgada, numa casa fronteira ao liceu, nessa altura instalado no 
antigo convento da Graça. Pouco tempo depois, a fi lha, de nome Maria da Glória como 
sua mãe, casava com um primo, o “Tio Coronel”, como lhe chamávamos no fi m da 
vida, personagem dócil e apagada, que talvez conseguisse dar ordens no quartel, mas 
que em casa quase não falava e cumpria à risca tudo o que a mulher, inteligente e do-
minadora, houvesse por bem determinar. O jovem casal montou casa ao lado dos pais 
e, não tendo conseguido ter fi lhos, a tia Maria da Glória pedia emprestada ao irmão e 
à cunhada, por longas temporadas, a sua afi lhada, a tia Fernanda, irmã mais velha de 
minha mãe. Ocupava-se além disso da educação das sobrinhas, dando-lhes lições de 
francês e piano, tocava piano com mestria e discutia religião e política com o confessor 
de sua mãe, que nessa qualidade lhes visitava a casa. Contava-se na família que o po-
bre prelado, confundido com a sua argumentação, coçava a cabeça atrapalhado e dizia: 
«Senhora D. Maria da Glória, a senhora é danada! O que seria se fosse um homem »

A família de meu avô não frequentava o aristocrático Clube Micaelense nem as-
pirava a fazê-lo, mas também não frequentava o burguês Ateneu Comercial. Minha 
bisavó Maria da Glória combinava o complexo da bastardia com o secreto orgulho 
de descender de família nobre, situação que conduzia ao isolamento social. A família 
passava o verão na sua Quinta da Saúde, na Ribeira Seca da Ribeira Grande, herdada 
de Manuel Estrela, que aí fi zera construir uma pequena casa de campo. Minha mãe 
contava como a sua avó nunca se esquecia da família da mãe, que morrera jovem mas 
deixara irmãs pobres e inúmeros sobrinhos que, desde os seis anos, trabalhavam no 
campo ao lado dos pais. D. Maria da Glória nunca procurou esconder aos fi lhos nem 
aos netos a natureza híbrida do sangue que lhe corria nas veias, desde a raiz mourisca 
de que brotara originalmente até à sua recente fertilização com o sangue camponês da 
mãe. Ia frequentemente visitar os seus parentes pobres e levar-lhes roupas, sapatos e 
tudo o que conseguia pôr de parte para os ajudar. De caminho, visitava também, no 
solar da Mafoma, os seus primos nobres, por quem era recebida com amizade.

Não cheguei a conhecer essa bisavó, que morreu vários anos antes do meu nasci-
mento, senão através de duas fotografi as de família, desbotadas e amarelecidas pelo 
tempo, que me trazem a imagem de uma velhinha pequena e ressequida, com os cabe-
los brancos, já um pouco ralos, presos em carrapito no cocuruto da cabeça e as mãos 
cruzadas no colo, mantendo, apesar da idade, as costas direitas, a cabeça erguida e um 
porte rígido e austero, bem revelador da educação conventual que recebera. Ao vê-la, 
penso em minha mãe, que em jovem tinha o hábito de se recostar nas poltronas e se 
lembrava de ser repreendida pela avó, que lhe dizia com severidade: «Uma menina 
nunca se encosta!».

Foi na estância termal das Furnas, onde ambos passavam férias, que meus avós se 
conheceram. Minha avó e as irmãs frequentavam a Assembleia, onde à tarde se jogava 
o croquet e à noite se organizavam bailes e saraus musicais, em que minha avó tinha 
ocasião de se exibir, cantando, com a sua bonita voz de meio-soprano, árias em voga 
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na época. Meu avô, recém-formado, conseguiu introduzir-se no grupo das irmãs Tava-
res e, em passeios às caldeiras, em noites de luar, aconteceu-lhe acompanhar à guitarra, 
que trazia sempre consigo, as canções que minha avó cantava. A música e o luar, as 
emanações sulfúreas e a magia do fumo das caldeiras que, de vez em quando, envolvia 
os veraneantes numa nuvem de mistério, combinaram-se para criar entre os dois um 
sentimento forte e duradouro. O namoro, iniciado nas Furnas, continuou no regresso 
a Ponta Delgada, apesar de minha avó ter de contar aí com a oposição infl exível dos 
pais e ser obrigada a imaginar ardis vários para se corresponder e marcar encontros 
com o seu amado. Durante alguns anos, em que os encontros entre os dois foram pou-
cos e sobressaltados, o namoro foi-se arrastando sem esperança de solução. Até que 
meu avô Frederico, cansado de esperar, resolveu concorrer a um lugar de Delegado de 
Saúde na Praia da Vitória, ilha Terceira, e fez saber à namorada que ia partir defi niti-
vamente. Perante esta decisão irrevogável, minha avó, que era uma mulher de grande 
determinação e, entretanto, atingira a maioridade, decidiu fugir de casa para se casar 
com meu avô e, num dia aprazado entre os dois, a pretexto de ir visitar o irmão mais 
velho, saiu da casa paterna para não voltar. O casamento realizou-se rapidamente, sem 
pompa nem aparato, já que, da família da noiva, só o irmão mais velho, Leonel como 
o pai, acedeu a comparecer para conduzir a irmã ao altar. O casal partiu imediatamente 
para a Terceira, onde cumpriria um exílio de três anos e onde meu avô, médico jovem 
e dotado de forte espírito de missão, se destacaria no combate contra a peste bubónica, 
que nessa altura grassava nos Açores.

Esta história de amor e de rebeldia contra o convencionalismo e preconceito im-
perantes no meio fechado da ilha de São Miguel, contada por minha avó Cristiana às 
fi lhas e transmitida por estas aos seus netos e bisnetos alimentou desde tempos imemo-
riais a minha fantasia e os meus devaneios românticos.

Meus avós maternos tiveram primeiro um fi lho varão a quem foi dado o nome de 
Frederico, como seu pai e avô. Nasceria em seguida uma fi lha, que recebeu o nome de 
Fernanda.

Em 1910 era proclamada a República em Portugal, nascia minha mãe, terceira fi lha 
do casal a quem meu avô insistiu em dar o invulgar nome de Fédora, e eram reatadas 
as relações entre minha avó e a sua família – cortadas por ocasião do casamento. A 
pedido de minha bisavó Maria Amália, que esperava a morte sentada numa cadeira de 
rodas, tolhida de reumático, o Dr. Serpa e a sua família regressaram a São Miguel e 
instalaram-se na Povoação – remota vila da costa sul da ilha – onde nasceu minha tia 
Marieta. Pouco tempo depois, mudavam-se para as Capelas – freguesia de pescadores 
situada na costa norte, onde meu avô iria passar com a família o resto da sua vida pro-
fi ssional. Aí, numa casa sem luxos, mas espaçosa, alegre e cheia de luz, a família Serpa 
viveu uma existência feliz a que faltaram os confortos e o brilho a que minha avó fora 
habituada, mas em que esta se sentia plenamente compensada pelo amor do marido e 
dos fi lhos. Usando de uma imaginação e de um sentido artístico que possuía em alto 
grau, desenhava mobílias simples que eram fabricadas por um carpinteiro local, costu-
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rava ela própria cortinas, bordava almofadões e cultivava no seu jardim as fl ores com 
que enfeitava a casa.

Minha mãe e meus tios frequentaram a escola primária local, anexa à Igreja paro-
quial, onde se sentavam ao lado dos fi lhos dos camponeses e pescadores. Voltavam 
para casa com as cabecitas infestadas de piolhos, que minha avó catava laboriosamen-
te, com um “pente fi no” que voltaria a servir muitos anos mais tarde para as minhas 
tranças. Mas, acabada a terceira classe, por pressão de minha avó, as três meninas 
foram recolhidas a casa – sem se submeterem a exame – para receberem uma educação 
digna da sua posição social, ao passo que o fi lho varão continuava na escola até com-
pletar a quarta classe e abandonava depois as Capelas, para ir viver na cidade com os 
avós, a fi m de frequentar o liceu. Em casa, contavam-se os tostões e poupava-se para 
assegurar que o tio Frederico, pouco inclinado ao estudo, tirasse um curso superior. 
Quanto às raparigas, não obstante a sua grande motivação – minha mãe ambicionava 
ser médica como o pai – receberam com professores particulares a educação consentâ-
nea com a sua condição feminina e com o estrato social a que pertenciam. Aprenderam 
francês, piano e música com a tia Maria da Glória, que completara em Lisboa o curso 
do Conservatório, e inglês com a D. Maria Júlia Riley da Motta. Para isso, meu avô 
levava-as de carro até à cidade e, acabadas as suas consultas, voltava a ir buscá-las. A 
mais velha, Fernanda, de saúde precária, nervosa e rebelde, recusou sempre correspon-
der aos esforços que se faziam para a transformar numa menina prendada: disléxica, 
manifestou desde o início difi culdades na aprendizagem da escrita e foi incapaz de 
aprender qualquer língua estrangeira. Passava longas temporadas em casa da tia Maria 
da Glória e cedo foram perdidas as esperanças de que fosse capaz de aprender qualquer 
coisa, a não ser bordados que executava com grande perfeição.Entretanto, defl agrou 
a Guerra de 1914-18 e o “Tio Coronel”, então simples tenente, foi chamado a juntar-
se ao contingente português que combatia na Flandres. Regressou ileso e promovido 
a coronel, pelo que passou a ser convidado para acompanhar a procissão do Senhor 
Santo Cristo com a sua farda de gala, as suas dragonas e as suas condecorações. E 
contava, nos raros momentos em que se lhe desatava a língua, terríveis histórias sobre 
as trincheiras e sobre os gases mortíferos lançados sobre os combatentes Seguiram-se 
os loucos anos 20, com o charleston e o fox-trot, os vestidos de cintura comprida, o 
cabelo à garçonne e os chapéus femininos enterrados na cabeça até aos olhos.

Foi por essa altura que minha avó entendeu ter chegado o momento de apresentar 
as fi lhas à sociedade. Insistiu em mandar-lhes fazer vestidos de baile e em levá-las 
às festas do Clube Micaelense, onde esperava que encontrassem pretendentes aceitá-
veis. As três raparigas, criadas em liberdade no campo, tiveram alguma difi culdade em 
aprender a dançar e sentiam-se pouco à vontade entre as jovens sofi sticadas da cidade. 
Se minha mãe e a tia Marieta acabaram por aprender a valsa, o galope e mesmo as 
danças mais modernas da época, a tia Fernanda revelou-se uma verdadeira negação 
para a dança e para as conversas vazias de salão, acabando fi nalmente por se recusar a 
acompanhar as irmãs e por fi car em casa com o seu bordado ou com um livro. De resto, 
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era fi sicamente a menos favorecida pela beleza e sentia-se ofuscada junto das irmãs, 
sobretudo de minha mãe que, com os olhos de um azul intenso, muitos afi rmavam ser 
a mais bela de todas as raparigas micaelenses da sua geração. Na verdade, minha mãe 
passou a ser perseguida por dezenas de pretendentes, alguns deles garbosos cavaleiros 
que se deslocavam às Capelas para fazer caracolear o cavalo no largo da Igreja, em 
frente às janelas da sua casa. Mas minha mãe não se deixou impressionar por cavalos, 
por sangue azul nem por grandes fortunas. Pendeu-lhe o coração para um vizinho 
das Capelas, amigo do irmão, o Norberto, que estudava também na universidade em 
Lisboa e lhes frequentava a casa durante o verão. O namoro era consentido pelos pais, 
que assistiam complacentes aos animados serões em que, à volta do piano, os jovens 
tocavam e cantavam juntos as últimas canções trazidas da capital pelos estudantes.

Mas quis o destino que este primeiro amor fosse cortado cerce muito antes de dar 
fl or. Em Lisboa, o Norberto enredou-se nas teias da perdição que se estendiam perfi -
damente aos estudantes da província, fascinado pelas luzes da capital. Cortaram-lhe a 
mesada e teve de regressar à terra para ingressar numa profi ssão obscura e sem futuro. 
Dada esta evolução negativa, minha mãe foi uma tarde chamada à presença dos pais, 
que a aconselharam, com todo o peso que a autoridade paterna então possuía, a pro-
curar esquecer uma inclinação que só poderia trazer-lhe desgostos. Filha obediente, 
minha mãe assim fez. E fi cou aguardando que o destino lhe trouxesse o príncipe en-
cantado que via em sonhos e que tardou em chegar.

Capítulo II: Chega um indiano à ilha de São Miguel

Meu pai, Lúcio de Miranda, desembarcou em Ponta Delgada em 1930. Nascido em 
Goa, de uma conhecida família da elite católica com raízes ancestrais em Loutulim, 
aldeia próxima de Margão, era o mais novo de quatro irmãos invulgarmente dotados. 
Dois destes irmãos – meu tio António, o mais velho, e meu pai – vieram para a Europa 
com dezassete anos e formaram-se em Coimbra, um em direito e outro em matemática. 
Meu tio Luís, o mais brilhante dos quatro – mas muito perturbado psiquicamente – par-
tiu para a Alemanha, onde se formou em engenharia civil. Só meu tio Alvito se deixou 
fi car em Goa, para acompanhar os pais e olhar pelas propriedades de família.

Apaixonado pela matemática e destituído de ambições materiais, meu pai escolheu 
a modesta profi ssão de professor e era professor por vocação. Acabado o curso univer-
sitário e feito o estágio em Lisboa, no Liceu Pedro Nunes, decidiu concorrer e aceitar 
um lugar no Liceu Antero de Quental, na ilha de São Miguel, terra ignota e designada 
pelos continentais como “a Ilha”, termo que se aplicava às nove ilhas dos Açores e à 
Madeira. Atraía-o o desconhecido e desagradava-lhe a vida na capital. Estava-se em 
1930, o ano mais negro da crise económica mundial e o início de uma década em que 
em Portugal iriam ser desmanteladas as instituições democráticas postas de pé pela 
efémera Primeira República portuguesa. Meu pai, que em Coimbra tinha participado 
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em actividades académicas, em tertúlias político-culturais e nas iniciativas levadas a 
cabo por alguns estudantes goeses empenhados em descobrir as suas raízes e apaixo-
nados pela civilização hindu, via com apreensão o descer do pano sufocante de medo 
e obscurantismo que iria cobrir o país durante quase cinco décadas. Adeodato Barreto, 
seu amigo e companheiro, goradas as tentativas de desenvolvimento de um instituto 
oriental que fundara na Universidade de Coimbra, ia enfi ar-se em Aljustrel e devotar 
os poucos anos de vida que tinha à sua frente a um obscuro – e tanto mais meritório 
quanto obscuro – trabalho de apoio social e cultural à comunidade mineira. Também 
meu pai optou por exilar-se dos centros de poder e, um belo dia, embarcou no vapor 
da carreira a caminho dos Açores e foi desembarcar, ao fi m de cinco dias, em Ponta 
Delgada, uma pequena cidade de província que, pelo seu tamanho e por algumas ca-
racterísticas do seu ambiente social, lhe lembrava a sua terra natal.

Ponta Delgada era nessa altura – e continuou a sê-lo até recentemente – uma pe-
quena cidade de província erigida à beira-mar, com ruas estreitinhas, casas de sacada 
com um ou dois andares e três grandes igrejas paroquiais em volta das quais girava a 
vida dos seus habitantes, que em todos os pontos da cidade ouviam o badalar dos sinos, 
repicando com brio quando havia acontecimentos festivos ou dobrando lugubremente 
a fi nados quando alguém morria. Além destas igrejas paroquiais – Matriz, São Pedro e 
São José – rezava-se missa noutras igrejas – Esperança e Colégio – adstritas a antigos 
conventos, extintos no século XIX pela legislação liberal.

O centro da cidade era o Largo da Matriz, com a sua igreja e a sua torre de relógio, 
cujo sino, com o seu badalar lento e ritmado, marcava as horas com pontualidade du-
vidosa. Em frente à igreja, fi cava o Café Central, que mais tarde, já durante a minha 
adolescência, servia à melhor sociedade micaelense os seus gelados regados com uma 
calda deliciosa cuja receita secreta fora trazida de Itália pelo Sr. Matias, o proprietário, 
que o confeccionava pessoalmente, a fi m de impedir a sua divulgação entre eventuais 
concorrentes.

Ao lado do Café Central, erguia-se o Clube Micaelense, a instituição mais con-
servadora e exclusivista da ilha, onde, desde 1857, a nata da sociedade micaelense se 
reunia periodicamente para bailar, devidamente enfarpelada em trajes de cerimónia 
– vestido comprido para as damas e smokings ou casaca de abas para os cavalheiros. 
Diariamente, os seus salões estavam abertos aos sócios que quisessem ler os jornais e 
jogar o bridge ou o bilhar.

Próximo do Largo da Matriz, mas nas traseiras da igreja, fi cava o Ateneu Comer-
cial, clube fundado em 1906 pela burguesia abastada que apoiava o Partido Republica-
no e que, ou não era aceite no Clube Micaelense, ou se sentia aí tratada com menospre-
zo pela aristocracia terratenente. Ao contrário do Clube Micaelense, o Ateneu permitia 
que os seus sócios usassem nas festas traje de passeio, o que, além de ser um alívio 
para a bolsa de cada um, libertava grandemente os movimentos dos pares dançantes, 
permitindo que as damas não temessem permanentemente tropeçar no vestido compri-
do e que os cavalheiros não passassem a noite lutando em vão para alargar a coleira 
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que os torturava, esticando constantemente o gargalo martirizado e metendo o dedo 
entre este e o colarinho engomado. Além das soirées dançantes, o Ateneu Comercial 
primava, durante o período áureo da sua fundação, em organizar ciclos de conferências 
sobre temas científi cos, para que convidava personalidades eminentes, como o Coro-
nel Chaves e o médico Dr. Henrique de Aguiar.

Sem posses para mais, meu pai instalou-se numa pensão decente da Rua da Cana-
da, próxima do liceu, onde a D. Esperança, uma prazenteira senhora de meia idade, o 
adoptou como fi lho, alimentando-o com petiscos especiais e tratando-lhe da roupa com 
desvelado esmero.

A notícia da sua aparição em Ponta Delgada correu célere pela cidade: chegara 
um novo professor para o liceu, jovem, bem parecido, com boas maneiras e cor mui-
to escura. Dizia-se indiano. E logo, poucos dias depois da sua chegada, apareceu na 
pensão da D. Esperança um visitante ilustre – o Visconde de Faria e Maia, formado 
em Coimbra e colega de curso de meu tio António. Vinha indagar se meu pai seria da 
família desse conterrâneo, dar-lhe as boas vindas e oferecer os seus préstimos para o 
introduzir na sociedade micaelense.

Mas foi no Liceu, onde foi apresentar-se logo à chegada, que meu pai foi encon-
trar um acolhimento especialmente caloroso e fazer, entre colegas e alunos, amizades 
sólidas, que durariam a vida inteira. Desde logo, tornou-se grande amigo e admirador 
de António Augusto Riley da Motta, espírito brilhante e pedagogo notável, que, tendo 
sido pouco depois nomeado reitor do liceu, teve a oportunidade de pôr em prática 
iniciativas pedagógicas, culturais e desportivas várias, com a colaboração dos pro-
fessores mais jovens – meu pai e João Bernardo Rodrigues. Foram estes colegas e as 
suas famílias que acolheram meu pai em suas casas e lhe proporcionaram durante os 
quatro anos da sua vida de solteiro em São Miguel o ambiente familiar que lhe faltava. 
António Augusto Riley da Motta, “o Motta” como eu sempre lhe chamei, era formado 
em Físico-Químicas e tinha casado aos vinte anos com a “Tia Júlia”, dez anos mais 
velha que ele e fi lha ilegítima do Dr. Bruno Tavares Carreiro, o mais notável médico 
de Ponta Delgada – que acompanhara a doença de Antero e assistira aos seus últimos 
momentos. Era um casamento invulgarmente harmonioso e feliz, e a mais nova das 
duas fi lhas do casal, Leonor, foi uma das mais brilhantes alunas de matemática que 
meu pai teve durante a sua vida de professor.

Quanto a João Bernardo Rodrigues, professor de história, provinha de uma família 
de músicos e artistas que honrava a memória do talentoso pianista do mesmo nome 
que, duas gerações antes, tirara o curso de piano graças à generosidade do Marquês 
da Praia e voltara à sua terra para valorizar os saraus musicais de Ponta Delgada com 
o seu virtuosismo. Meu pai, tal como todos os irmãos Miranda, era um amante de 
música, tinha um ouvido apurado e, com apenas algumas lições de piano em Coimbra, 
conseguia tirar de ouvido qualquer melodia que tivesse ouvido uma vez, improvisando 
variações com grande garra e inspiração. Passou a frequentar a casa dos Rodrigues, 
onde encontrava um ambiente cultural estimulante, e a ser tratado como irmão pelo 
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colega João Bernardo e pelos seus dois irmãos, António Roberto e José, passando fé-
rias na casa de campo que possuíam em Santa Rosa e planeando actividades culturais 
que incluíam conferências, música e teatro. O teatro constituiu durante toda vida a 
grande paixão de António Roberto, que, não tendo podido tirar um curso superior e 
sendo obrigado a ganhar a vida num modesto emprego comercial, que não satisfazia 
a sua apetência cultural, ocupava todo o tempo livre a traduzir do francês as mais co-
nhecidas peças do reportório teatral parisiense da época e a pô-las em cena, ao lado de 
peças de autores portugueses como Gil Vicente e Garrett, nas récitas que organizava 
anualmente no liceu. Eram espectáculos de elevado nível, que possibilitaram a desco-
berta de vários talentos teatrais entre a estudantada micaelense. O teatro parecia estar 
no sangue da população micaelense e nas freguesias rurais mais recônditas surgiam 
espontaneamente grupos teatrais e de revista, que punham em cena dramas populares 
como Inês de Castro, o João de Calais e outras histórias popularizadas pela literatura 
de cordel que proliferava na ilha. Não é de admirar que São Miguel tenha sido o berço 
de actores e encenadores conhecidos e celebrados a nível nacional, como Carlos Wal-
lenstein e Mário Barradas.

Meu pai lançou-se, logo após a sua chegada a São Miguel, na organização de uma 
Tuna Académica que se exibia em espectáculos promovidos pelo liceu. E, na força dos 
seus vinte e poucos anos, participava com entusiasmo em desafi os de voleibol com os 
alunos. As suas aulas de matemática, bem organizadas, metódicas e com uma exposi-
ção clara, que progredia do simples para o complexo, de forma a ser seguida sem gran-
de difi culdade pelas mentes mais avessas à ciência dos números, iam-lhe granjeando a 
estima dos alunos, não obstante a sua meticulosa exigência de ordem, de limpeza e arte 
na organização do caderno diário individual, com os enunciados dos teoremas emoldu-
rados a azul e os sumários emoldurados a vermelho. Especialmente apreciadas eram as 
suas lições de geometria no espaço, com desenhos a duas cores, que tornavam possível 
a visualização perfeita de planos e rectas intersectando-se segundo leis inexoráveis, 
tornadas maravilhosamente capazes de serem entendidas pelos cérebros mais obtusos.

Por outro lado, meu pai, que apreciava muito a vida social, inscreveu-se imediata-
mente nos dois clubes de Ponta Delgada: o Clube Micaelense, aristocrático e exclusivo, 
e o Ateneu Comercial, burguês e democrático. Num e noutro encontrava parceiros para 
o bridge ou para o bilhar. Mas eram sobretudo os bailes que o atraíam e foi cultivando 
a valsa que conquistou numerosas admiradoras entre as jovens casadoiras micaelenses.

Não me foi revelado de que forma meu pai e minha mãe se conheceram, se num 
baile do Clube, se em casa de António Augusto Riley da Motta, se no “aterro”, um 
passeio à beira-mar frequentado pela juventude da ilha antes da construção da actual 
Avenida Marginal. Numa cidade pequena, é fácil aos jovens tropeçarem uns nos ou-
tros, sobretudo quando estão empenhados em ver-se. Tal como é fácil conseguir-se 
uma apresentação, através de um amigo ou parente. Meu pai não tinha parentes em São 
Miguel, mas o seu reitor fornecia-lhe todas as credenciais necessárias à sua aceitação 
por parte das famílias respeitáveis da ilha. Foi assim que, não sei como, conseguiu 
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ser convidado para casa do Dr. Serpa, nas Capelas, e travar amizade com as suas três 
fi lhas, sobretudo com as duas mais novas, Fédora e Marieta, que, sem delongas, se 
apaixonaram ambas por ele. Durante mais de três anos, meu pai frequentou aos fi ns de 
semana essa casa amiga e conseguiu exercer o seu fascínio não só sobre as duas jovens 
como sobre meus avós, que o adoravam.

A casa de meus avós, nas Capelas, fi cava no Largo da Igreja, frente a um agradável 
jardim público onde aos domingos, no coreto, se exibia a banda de música local. Tinha 
à frente um comprido terraço onde, nas noites quentes de verão, a família se sentava a 
passar o serão. Vinham também a tia Isabel, que morava na quinta ao lado, e os seus 
dois fi lhos, Berta e Fernando. Vinham amigos da cidade, que se encontravam a vera-
near nas Capelas. Conversava-se, ria-se, tocava-se piano ou guitarra e cantavam-se 
canções brasileiras trazidas pelo Fernando, esse primo aventureiro que partira para 
o Brasil em busca de riqueza e regressara ao fi m de poucos anos mais pobre do que 
quando tinha partido.

Meu pai engrenou rapidamente na vida social do grupo das Capelas, organizando 
duas equipas de voleibol com a participação de alunos seus, naturais das Capelas, en-
tre eles Armando Rocha e os dois irmãos Alberto e Hermano Cabral – e conseguindo 
sem difi culdades a autorização da tia Isabel para improvisar um campo de volei na sua 
quinta.

Nas tardes de domingo, meu pai e as duas irmãs davam longos passeios a pé até 
ao “morro” das Capelas, uma colina que se elevava à beira-mar e que era necessário 
escalar com esforço para desfrutar um panorama deslumbrante: de um lado, o mar da 
costa norte da ilha, azul profundo e imenso, umas vezes revolto e cheio de “carneiri-
nhos brancos”, outras pacífi co, mas sempre vivo e pronto a saltar sobre as rochas; do 
outro, a freguesia das Capelas em toda a sua extensão: ao meio, a igreja branca com 
o seu campanário e com dezenas de casinhas baixas concentrando-se à sua volta e 
rarefazendo-se gradualmente, à medida que iam subindo pelas encostas verdes, até 
perder-se nos montes do Mato do Maranhão. Minha mãe e a tia Marieta, que traziam 
sempre consigo a sua máquina fotográfi ca Zeiss – largamente usada para fotografar 
os jovens das Capelas que queriam emigrar e iam pedir-lhes que os fotografassem – 
deixaram-me reportagens fotográfi cas completas desses passeios bucólicos que, mais 
tarde, eu própria faria durante as férias que passava nas Capelas.

Ao fi m de mais de três anos de serões familiares e de passeios bucólicos, minha 
avó Cristiana, que gostava de situações claras e tomava a peito o encaminhamento das 
fi lhas para o seu destino natural – o casamento – achou por bem chamar a capítulo 
as duas irmãs. Havia ou não namoro? Quais eram as intenções de meu pai? E, afi nal 
de contas, para qual das duas irmãs dirigia as suas atenções? Fossem quais fossem as 
respostas a estas perguntas, havia uma situação ambígua que era necessário esclarecer 
e, se meu pai não contemplava o casamento com uma das duas jovens, teria de deixar 
de frequentar a casa do Dr. Serpa. Esta exigência sobressaltou as duas irmãs, que de 
há muito vinham fazendo a si próprias as mesmas perguntas e não ousavam encarar 
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de frente aquilo que era a realidade, não só em relação a meu pai como em relação à 
maioria dos homens: que o coração de um homem tem múltiplos nichos, onde é capaz 
de albergar dois ou mais amores simultâneos e que, ao jurar fi delidade e amor eterno 
a uma única mulher, lamenta intimamente que as leis não autorizem a bigamia ou a 
poligamia.

Sob a pressão da mãe, minha mãe, mais decidida e segura de si do que a irmã, resol-
veu pôr a faca ao peito a meu pai e declarar-lhe o seu amor. Encontraram-se no Aterro 
e, enquanto caminhavam longamente pelo passeio público, vendo o mar e observando 
o voo das gaivotas que se refugiavam em terra, pressagiando chuva, minha mãe reuniu 
forças para fazer uma confi ssão que, por direito imemorial, sempre coubera ao homem 
fazer. Meu pai, apanhado de surpresa e desagradado com tanta afoiteza, recusou a 
oferta, protestou que nunca a ideia de namoro ou casamento lhe passara pela cabe-
ça e manifestou-se altamente ofendido com a exigência de minha avó. Separaram-se 
arrufados e minha mãe regressou às Capelas, para se enfi ar no seu quarto, afongando 
em lágrimas a humilhação sofrida. Recusou-se a descer para jantar e a família, preo-
cupada, deixou-a carpir em privacidade o seu desgosto. Eis senão quando, ouve-se o 
ruído de um carro que pára à porta da casa e, pouco depois, surge meu pai, devida-
mente acompanhado pela respeitável fi gura do seu reitor: vinha pedir minha mãe em 
casamento. A feliz noiva, chamada pela tia Marieta, enxugou as lágrimas e desceu do 
seu quarto, procurando disfarçar os olhos inchados. E tudo se compôs. Meu pai caiu 
nos braços da futura sogra, que tão sabiamente tinha conseguido precipitar este feliz 
desfecho. E a tia Marieta, que temia mais a rivalidade das numerosas concorrentes que 
disputavam meu pai do que a de uma irmã que adorava, deu-se por muito feliz por ele 
fi car na família e candidatou-se a madrinha do primeiro fi lho do casal.

E o primeiro fi lho fui eu, nascida a 7 de Novembro, aniversário da revolução russa 
de 1917, que nesse ano cumpria o seu 17º aniversário, sob a mão férrea de Estaline. Em 
Portugal, consolidava-se a ditadura de Salazar, que, no ano anterior ao do meu nasci-
mento, conseguia fazer aprovar a Constituição de 1933, contando as abstenções como 
votos favoráveis e interpretando como assentimento a apatia da população portuguesa. 
Tive assim, como todos os da minha geração, a desdita de nascer e de viver até aos 
vinte e seis anos sem sorver o ar da liberdade e sentindo pesar sobre mim o ambiente 
de sacristia e de confessionário que envolveu o país durante quase cinquenta anos e era 
particularmente pesado na ilha de São Miguel.

Na rua onde nasci – com o parto assistido pelos cuidados médicos de meu avô, 
assessorado pela ajuda efi ciente e desvelada de minha avó –, há um pequeno jardim 
público onde se esconde um busto de Teófi lo Braga, fi gura micaelense cuja memória 
não é cultivada na sua terra, não obstante ter sido o primeiro Presidente da República 
portuguesa proclamada em 1910 e ter deixado uma obra extensa e valiosa. Republica-
no, ateu e de origem humilde, Teófi lo não possuía nenhum dos atributos que poderiam 
granjear -lhe o orgulho e o carinho dos seus conterrâneos e foi condenado ao perpétuo 
olvido. Na verdade, a maioria dos habitantes de Ponta Delgada ignora a existência 
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desse busto talhado em pedra escura ou, se por acaso o viu ao passar por ali, de cami-
nho para a doca, não sabe a quem pertence. Pois eu, pessoalmente, sinto-me feliz por 
ter passado quase todos os dias por esse busto, desde a mais tenra infância, primeiro 
empurrada no meu carrinho de bebé por minha mãe, mais tarde com uma saia escocesa 
que me vestiram, tinha eu três anos, para tirar uma fotografi a com o meu tamborzinho 
junto ao tanque do jardim. Não tenho em relação a esse erudito professor a veneração 
que devoto à fi gura de Antero, mas respeito-o e aprendi muito sobre a cultura portu-
guesa com a leitura de alguns dos seus livros. 

Mais do que a Ponta Delgada, a que me prendi sobretudo na adolescência, os pri-
meiros anos da minha vida estão ligados às Capelas. Era aí que meus pais me levavam 
a passar as férias de verão e, desde os meus dois anos, eu era transportada, no varão 
da bicicleta do Alberto Cabral, aluno de meu pai, aos banhos de mar dos Laguins. Ia-
se a pé ou de bicicleta até à grota do morro, atravessando a freguesia e metendo por 
uma rua de terra batida, bordada de casas de pescadores, que conduzia ao mar. À porta 
das casas, mulheres e crianças observavam-nos com curiosidade e respondiam pra-
zenteiramente à nossa saudação com o seu «haj’ saúde» sacramental. Algumas delas, 
sentadas na soleira da porta, estavam demasiado ocupadas a catar piolhos da cabeça 
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das fi lhas para responder. Em frente às casas, brincavam crianças nuas, despenteadas e 
sujas. Eram os “meninos pobres” que me habituei a ver desde sempre e que, como me 
contava minha mãe, não tinham Natal nem conheciam brinquedos, a não ser pedras e 
uma ou outra boneca de trapos improvisada por uma avó ou tia habilidosa.

Ao fi m dessa rua, abria-se o mar, essa imensa vastidão de azul que empresta asas ao 
pensamento e enche os fi lhos das ilhas de uma vontade irreprimível de voar até ao ho-
rizonte e depois mais além, sempre mais além. A costa era alta e escarpada e a descida 
para o mar constituía uma aventura digna de alpinistas. As bicicletas eram deixadas 
no alto da falésia e nós descíamos, com cuidados extremos, umas incríveis escadinhas 
cavadas na encosta íngreme, com a sensação de que qualquer escorregadela poderia 
precipitar-nos irremediavelmente num abismo insondável, em que seríamos tragados 
pelas vagas. Lá em baixo esperavam-nos os Laguins, uma pequena enseada talhada na 
rocha, junto ao porto de pesca, onde o mar era mais calmo e havia rochedos de todos 
os tamanhos e feitios, de cima dos quais se praticava o mergulho. O banho dos Laguins 
era frequentado pela elite local e pelos fi lhos dos pescadores, rapazinhos magritos e 
ágeis como macacos que, sem se preocuparem minimamente com o facto de não terem 
fato de banho, se lançavam de cabeça do alto dos penhascos completamente nus. Meus 
pais, meus tios e os amigos que os acompanhavam despiam-se e vestiam-se por detrás 
de um grande lençol branco, segurado por duas pontas por voluntários. Eu, dispensada 
pela minha tenra idade dos requisitos do pudor, era despida e vestida à vista de todos. 
Foi nos Laguins que, ainda antes dos quatro anos, aprendi a nadar, ensinada pela minha 
madrinha e pela tia Fernanda, que era uma destemida nadadora e nadava para longe da 
costa enfrentando o mar encapelado, sem ouvir as irmãs que, temerosas, a chamavam 
para dentro.

Aos domingos, de tarde, o jardim público das Capelas era invadido pelo “povi-
nho” – termo utilizado por minha avó para designar a generalidade dos pescadores e 
camponeses de pé descalço e suas famílias – que, na sua indumentária domingueira, 
ali se juntava para ouvir a banda de música dando o seu concerto dominical no coreto. 
E, uma vez por ano, no verão, saía para a rua a procissão da freguesia, organizada pelo 
velho Padre Camilo, que transportava com orgulho o sagrado viático. Pelas janelas e 
varandas, penduravam-se colchas, algumas de damasco, ciosamente guardadas no baú 
durante o ano para serem exibidas por ocasião da festa. Algum povo incorporava-se na 
procissão, homens e rapazes de opa vermelha, segurando na mão um grande círio, me-
ninas vestidas de anjinhos, distribuindo pelos mirones o seu sorriso angelical, mulhe-
res trajando a sua roupa “de ver a Deus”, com a cabeça coberta por mantilhas ou xailes 
negros – para ocultar os cabelos que, segundo vociferava nos seus sermões o Padre 
Alfi nete – antecessor do Padre Camilo na paróquia – eram a maior fonte de tentação do 
homem. Os que não iam na procissão alinhavam-se na berma da estrada para a ver pas-
sar e ajoelhavam-se à passagem do sagrado viático, tirando o chapéu e fazendo o sinal 
da cruz. À noite, havia arraial no jardim, com pequenas tendas onde se vendiam rifas, 
“freirinhas”, “chupa-chupas”, “cabelos de velha” (algodão doce) e apitos de barro em 
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forma de passarinho, que se enchiam de água e trinavam quando eram assoprados. 
Nessas noites, a casa de meus avós enchia-se de visitantes e todos se sentavam cá fora, 
no terraço, para participar na animação da festa popular, mas de longe, sem se mistura-
rem com o “povinho”. Só eu, menina amimada por ricos e pobres, era levada pelo João 
Boneco – um fi lho de pescador que trabalhava como criado de voltas na nossa casa da 
cidade – ou pelo Henrique Caloura – pescador de baleias que costumava aparecer em 
casa de minha avó – a passear por entre as tendas, a provar as guloseimas populares e a 
soprar os apitos de passarinhos, que faziam os meus encantos. Ficou-me dessa altura o 
gosto pelos arraiais populares e ainda hoje, quando ouço uma banda a tocar e o estalar 
de foguetes, sinto o pé a pular-me para a pândega.

Meu avô, tanto quanto me lembro, era um homem modesto, metido consigo e muito 
meigo, que, desde os meus primeiros passos, me passeava à volta do jardim público e 
me levava consigo a apanhar fruta ao pequeno pomar que tinha nas traseiras da casa, 
de onde trazíamos pequenos cestos carregados de laranjas e tangerinas, ou de maçãs, 
peras e ameixas, consoante a época do ano. Minha avó, pelo contrário, era expansiva, 
faladora e muito artista, nos bordados que fazia e no arranjo das fl ores que cultivava 
no jardim. Fazia compotas de fruta muito saborosas, que guardava em frascos tapados 
com um papel de seda embebido em álcool, para alimentar os pequenos-almoços da 
família durante todo o ano e para nos levar de presente quando ia visitar-nos a Ponta 
Delgada. Minha mãe recordava, com saudade, a chegada do velho Dion Boton de meu 
avô e a fi gura de minha avó, embrulhada no seu guarda-pó castanho e carregada com 
um enorme cesto de asa, de onde iam saindo, oh maravilha!, frutas de várias qualida-
des, hortaliças, frascos de compota, bolos caseiros, fl ores e demais surpresas com que 
tomava a peito ajudar a sobrevivência desse casal em princípio de vida.

Na verdade, a vida de meus pais, totalmente dependentes do reduzido vencimento de 
um professor de liceu, e complicada pelo meu nascimento intempestivo, não era fácil. 
Meu pai, industriado pelo seu reitor, esse amigo que o aconselhava e apoiava em todos 
os passos da vida, tratou de pôr em prática os novos métodos contraceptivos que então 
começavam a penetrar em Portugal, a fi m de assegurar que a surpresa não se repetisse 
tão cedo. Assim, fui crescendo como fi lha única e como centro exclusivo da atenção 
desvelada de meus pais. A partir dos três anos, para que não sentisse falta do convívio 
com outras crianças, levaram-me a passar algumas horas por dia na escola infantil da 
D. Maria Pacheco, uma cultora dos métodos Montessori então em voga, que adaptara 
a infantário os baixos e o jardim da sua casa da Avenida Gaspar Frutuoso, de forma a 
receber cerca de uma dezena de crianças. Em casa, comecei a aprender a ler, também 
com três anos, através de um método posto em prática por meu pai, que coleccionava 
caixas de fósforos e as rotulava com nomes de animais. Dentro de cada caixa era guar-
dado um cartão com a imagem do animal a quem o nome correspondia e eu divertia-me 
a procurar descobrir à primeira tentativa o animal que me pediam. Com esta brincadeira 
divertiam-se também meus pais e a tia Marieta, a quem eu oferecia inúmeras oportu-
nidades de diversão. Uma delas era a de me mascararem no Carnaval, de acordo com 
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sugestões provenientes das fantasias anticlericais de meu bisavó Serpa, que ainda era 
vivo nessa altura. Existe uma fotografi a minha, com dois anos, mascarada de abade, com 
uma longa batina preta, um solidéu redondo na cabeça e um grosso missal na mãozinha 
rechonchuda. No ano seguinte, o disfarce escolhido para a dócil criança que sempre fui 
foi o de diabinho: vestiram-me uma fatiota vermelha de calças, casaco, capa e capuz, 
de que emergiam dois pequenos chifres também vermelhos. Apenas se esqueceram de 
me meter na mão o garfo com que Belzebu pica as suas vítimas. Assim vestida, fui fo-
tografada à porta do meu infantário, fazendo esforços desesperados por corresponder às 
expectativas familiares e por exibir uma expressão de diabólica malvadez.

Na cidade, a casa que frequentávamos mais regularmente era a da tia Maria da 
Glória, onde ainda me foi possível conviver durante dois anos com meu bisavó, um 
velhote de lunetas e grande bigode farfalhudo, que, com os seus noventa e poucos 
anos, conseguiu ainda ensinar esperanto a meu pai. Este tornou-se também cultor do 
esperanto e passou a crer fi rmemente que esta língua, se tornada obrigatória no ensino 
secundário em todos os países, eliminaria as barreiras linguísticas existentes entre os 
diferentes povos e contribuiria para a paz mundial.

Na casa da tia Maria da Glória cheirava-se, logo à entrada, um odor característico 
que tinham as casas antigas em São Miguel e que eu apreciava, porque transmitia uma 
ideia de mistério e, simultaneamente, de solidez e segurança. Subia-se do saguão ao 
primeiro andar por uma escada de pedra, escura e fresca, e entrava-se quase imediata-
mente na casa de jantar, uma divisão espaçosa e clara, com janelas para o mar e para 
a doca. Dali se via a chegada e a partida dos navios, espectáculo que deliciava velhos 
e novos. E, passando à sala de estar, ao lado, a tia Maria da Glória deixava-me brincar 
com um divertido jogo que consistia numa placa de madeira, redonda, incrustada de 
berlindes de cores, o “solitário”. Era uma casa tipicamente pequeno-burguesa, simples 
e austera, que tinha como únicos luxos na sala da frente, normalmente fechada, o pia-
no de meia-cauda da tia Maria da Glória e uma grande estante de vidros carregada de 
livros que mais tarde fariam os encantos da minha adolescência.

Entre Ponta Delgada e as Capelas, aconchegada pelo amor e pelos mimos de uma 
família unida e feliz, fui passando os primeiros quatro anos da minha existência. En-
tretanto, na Europa a Espanha ensanguentava-se com a Guerra Civil, iam-se instalando 
e consolidando ditaduras fascistas e o mundo preparava-se para a mais terrível confl a-
gração da sua história – a Segunda Guerra Mundial –, que rebentaria fi nalmente em 
1939. No verão do ano anterior, eu partiria com meus pais para Goa, onde nos esperava 
a família de meu pai e onde passaríamos quase quatro anos da nossa vida.

Capítulo III: Viagem ao outro lado do mundo

No início de 1938, parti com meus pais numa longa travessia de mares e continentes 
até esse fascinante lugar que era Goa – uma pequena parcela de território indiano que 
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permaneceria sob domínio português até 1961 e a que Nehru, Primeiro Ministro do 
governo indiano, chamaria com irritação «a pimple in the face of India» (uma borbu-
lha na cara da Índia). Depois de uma viagem no Saturnia através do Atlântico, fi zemos 
em Lisboa o transbordo para um pequeno navio britânico, o Comorim, que singrou 
através do azul luminoso das águas mediterrânicas até ao Canal do Suez e, passado o 
Mar Vermelho, veio desembocar no Golfo Pérsico, posto o que iniciou a travessia do 
Índico a caminho de Bombaim. Salvo algumas imagens de Tânger, de Marselha e dos 
camelos do deserto arábico, não há muita coisa que consiga recordar desse périplo que 
seria para qualquer turista europeu actual uma experiência deslumbrante. Mas para 
mim, criança de quatro anos, aquilo que fi cou para todo o sempre marcado na minha 
memória foi o ter adoecido com sarampo. Declarado o sarampo, o comandante do 
Comorim determinou o meu isolamento numa pequena enfermaria, rodeada de gra-
des brancas, onde meus pais vinham visitar-me frequentemente, não sem procederem, 
previamente e após as visitas, a uma desinfecção total. Ali recebia brinquedos – a 
que não conseguia achar a mínima graça – e passava os dias mergulhada num tédio e 
numa tristeza profundos. O pior foi que chegou o Natal e fui obrigada a passá-lo em 
cativeiro. Ofi ciais e empregados de bordo vieram trazer-me uma árvore de Natal cheia 
de luzinhas, que acendiam e apagavam intermitentemente, bonecos que pretendiam ser 
cómicos e chapeuzinhos de papel que punham na cabeça para me fazer rir. Em vão: eu 
tinha perdido o riso, falava pouco e olhava com apreensão o rosto de minha mãe, co-
berto de lágrimas por me ver encarcerada naquela prisão. Quando fi nalmente fui dada 
como curada e autorizada a sair da enfermaria, tínhamos acabado a travessia do oceano 
Índico e aproximávamo-nos de Bombaim, que nos esperava com a sua vasta baía e os 
seus palácios brancos. Fazia um calor sufocante e o enorme cais era um formigueiro 
de estivadores cor de chocolate, esqueléticos, que se apinhavam em volta da escada de 
madeira que devia ser ligada ao barco para que saíssemos. Para empurrar essa escada, 
montada sobre rodas, – trabalho que na Europa seria feito por quatro carregadores, no 
máximo – usava-se em Bombaim mais de vinte. Essa visão de chusmas de trabalha-
dores, homens ou mulheres, partilhando entre si as tarefas mais pesadas, de forma a 
poupar esforço aos seus membros inacreditavelmente fi nos e fl exíveis, foi uma visão 
que me impressionou, então e sempre, nas minhas deambulações pelas Índias.

Logo que a escada foi colocada e presa ao barco, vi aproximar-se um casal bem 
vestido, todo de branco: eram o tio Alvito e a tia Sílvia que tinham vindo a Bombaim 
expressamente para nos receber. Vieram a bordo, abraçaram-nos, beijaram-nos e de-
pois partimos todos juntos a explorar essa enorme cidade onde coabitavam de forma 
chocante um luxo monumental e os extremos mais dolorosos da miséria humana. Para 
nos deslocarmos recorremos aos rickshaws, que continuam a existir em Bombaim mas 
hoje são motorizados, ao passo que então eram carripanas de dois lugares puxados por 
míseros seres humanos, trotando com incrível velocidade em cima das suas perninhas 
fi nas e dos seus pés descalços. As ruas e avenidas eram largas, construídas com o 
sentido imperial da Grã-Bretanha e em todo o lado havia multidões em movimento, 
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cruzando-se sem se acotovelarem, mulheres de saris coloridos, homens de dhoti bran-
co, lojas e lojecas com panos multicolores pendurados à porta, grandes balcões com 
especiarias perfumadas exalando cheiros exóticos, belos carros de cavalos transportan-
do os notáveis e tantas outras visões diversas de tudo o que eu vira até aí.

De Bombaim, partimos todos de barco para Goa, numa viagem de algumas horas 
ao longo da costa do Malabar. Viemos desembarcar no centro de Pangim, sua capital, 
no porto fl uvial existente na embocadura do rio Mandovi. Estávamos no coração dessa 
bela província que, juntamente com Damão e Diu, constituía o chamado “Estado da 
Índia”.

Em Pangim, esperava-nos a casa de minha avó Carolina – uma grande casa no 
centro de Pangim, defronte do jardim municipal – e uma família transbordante de 
afecto, que nos envolveu imediatamente nas teias do seu carinho e das suas atenções. 
A casa de minha avó fora no passado, como todas as casas hindus tradicionais, uma 
construção baixa e quadrangular erigida em torno de um pátio interior, onde fi cava 
o poço, esse requisito indispensável que satisfazia as necessidades de toda a família 
extensa e fornecia água para as abluções diárias sacramentais. Mais tarde, certamen-
te após a conversão da família ao cristianismo, foram-lhe sendo acrescentados dois 
andares superiores, de modo a que pudesse albergar, não só todos os elementos de 
uma família em perpétuo crescimento, que se expandia com a proverbial exuberância 
oriental, como a numerosa criadagem que a servia. E, em torno do primeiro andar, 
acrescentou-se-lhe também a típica varanda corrida de madeira, tão comum em Goa, 
onde as pessoas da família se sentavam em cadeiras de verga ou se estendiam numa 
rede a passar o serão. Muitos anos mais tarde, vim encontrar varandas semelhantes em 
Trás-os-Montes e não pude deixar de estabelecer mentalmente uma associação entre 
as varandas de Goa e as dessa árida província de Portugal, de onde parece provir tam-
bém o nosso nome de família – Miranda. No entanto, foi-me assegurado que a nossa 
família goesa não absorveu uma única gota de sangue europeu até à minha geração, a 
primeira em que surgiram mestiços: eu própria e os fi lhos de meu tio António, de mãe 
espanhola. Embora todo o drama seiscentista da conversão ao cristianismo tivesse sido 
convenientemente varrido da elite católica, corriam rumores de que o nosso nome de 
família, antes da conversão, era Sardessai, um nome brâmane conhecido, que ainda 
hoje perdura na comunidade hindu. E o nome Miranda teria sido adoptado por altura 
do baptismo, em honra do padre que celebrara a cerimónia, ou de qualquer guerreiro 
português prestigiado em Goa.

O que muito provavelmente aconteceu com os Mirandas e com outras famílias go-
esas de nome português foi que – de acordo com o que relata António Noronha no seu 
trabalho Os hindus de Goa –, ao abjurarem da fé hindu para adoptar o cristianismo, 
asseguravam o direito de conservar as propriedades que possuíam e também de poder 
aumentá-las, agregando-lhes propriedades pertencentes a familiares que, para fugir a 
uma conversão forçada, tinham abandonado as suas terras e procurado acolhimento 
nas províncias circunvizinhas. Com a apropriação dos bens destes fugitivos, parti-
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lhados entre a Igreja e as famílias cristianizadas, foi assegurado que a posse da terra 
nas chamadas Velhas Conquistas (Ilhas, Salcete e Bardez) se tornasse até aos nossos 
dias um exclusivo das famílias cristãs e da própria Igreja católica, cujo património 
continuou a aumentar pelos séculos subsequentes, mercê dos donativos e disposições 
testamentárias de quem aspirava a comprar um lugarzinho no céu.

A raiz original da nossa família estava implantada em Loutulim, aldeia próxima 
de Margão, onde repousa ainda a velha casa ancestral dos Mirandas, imersa na paz 
dos coqueirais que a circundam e rodeada de múltiplos animais, que convivem fra-
ternalmente com qualquer ser humano que por ali passe: mansas vaquinhas de dorso 
corcovado e longos chifres pontiagudos, gordas porcas que alimentam com beatitu-
de os seus fi lhotes esfaimados, cabrinhas leves e saltitantes, humildes cachorros de 
raça duvidosa, prontos a partilhar com outros os restos que conseguem abocanhar, 
delicados galináceos em miniatura e outras tantas criaturas de Deus que proliferam 
pelos palmares de Loutulim. É uma grande residência brasonada, que cresceu também 
a partir de uma casa baixa e quadrangular – correspondente aos hábitos frugais das 
famílias hindus e albergando, debaixo do mesmo tecto, velhos pais, fi lhos e netos. 
Eventualmente, novas unidades foram sendo acrescentadas ao bloco original, tanto em 
extensão como em altura, mantendo inalterado o velho pátio interior com o seu poço, 
hoje quase submerso por uma vegetação luxuriante. Construiu-se também em volta do 
pátio uma bela varanda gradeada em madeira preta, rechearam-se os salões com mesas 
de mármore de pés em garra e de cadeirões de espaldar em madeira trabalhada, estilo 
“indo-português”. E para os quartos de dormir trouxeram-se camas de dossel e outras 
peças imitativas de mobiliário dos palácios europeus.

Julgo que a maior parte destes embelezamentos foi levada a cabo pelo meu bisavô 
Constâncio do Rosário Miranda, que em fi nais do século XIX desempenhou o cargo 
ofi cial de Intendente Geral das Novas Conquistas e, ao serviço do governo de Portugal, 
pôs fi m ao que restava da resistência hindu à dominação portuguesa, nomeadamente às 
revoltas dos Ranes de Satari, que se recusavam a pagar tributo à coroa portuguesa. A 
política colonial portuguesa em relação aos hindus oscilava entre a repressão desapie-
dada dos que se recusavam a vergar-se e a concessão de favores e títulos nobiliárquicos 
àqueles que se mostravam dóceis em relação ao invasor. Nos fi nais do século XIX, 
enquanto Constâncio de Miranda e os seus homens devastavam a província de Satari, 
acabando por matar o famoso Custobá, guerrilheiro impenitente, um outro hindu, esse 
bem comportado, era elevado de Barão a Visconde de Pernem e construía um palácio 
monumental nas terras vermelhas e secas da província de que era dono e senhor.

Constâncio teve uma numerosa prole, três raparigas e seis rapazes. Um destes, An-
tónio, casou com minha avó Carolina, fi lha de um advogado goês de nome Correia da 
Graça. Esta tinha apenas treze anos quando foi levada ao altar e reza a crónica familiar 
que ainda brincava com bonecas. Mas só aos vinte e seis anos deu à luz o primeiro 
fi lho, que foi baptizado com o nome de António, como o pai. Pouco depois, António 
pai e seu irmão mais novo, Lúcio, adoeceram com um terrível mal, a febre tifóide, do-
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ença particularmente mortífera nessa época, e Carolina foi obrigada a passar um longo 
período à cabeceira dos dois doentes, lutando para os salvar da morte. Quis o destino 
que lhe morresse o marido e sobrevivesse o cunhado. E, seguindo uma tradição outrora 
muito comum, o cunhado sobrevivente casou com a jovem viúva e tomou como fi lho 
adoptivo o sobrinho deixado órfão de pai.

Carolina e Lúcio fi xaram a sua residência em Pangim e tiveram mais três fi lhos: 
Luís, Álvaro (a quem todos chamavam Alvito) e Lúcio, meu pai.

Quando chegámos a Goa, em 1939, meu avô Lúcio, que não cheguei a conhecer, 
já tinha morrido havia vários anos e minha avó Carolina debatia-se com uma angina 
de peito que em breve acabaria por vitimá-la. Essa mulher de personalidade forte e 
dominadora, dotada de um coração aberto e generoso, não hesitara em mandar para 
a Europa três dos seus fi lhos a fi m de que adquirissem uma formação universitária 
internacionalmente reconhecida e aceitara separar-se deles defi nitivamente quando ti-
nham, cada um, dezassete anos. Mas, quando sentiu aproximar-se a morte, quis tê-los 
à sua volta e bastou que expressasse esse desejo para que todos, três deles dispersos 
pelo mundo, regressassem à casa materna, trazendo consigo mulher e fi lhos. Meu tio 
António, que se formara em Direito e seguira a magistratura, estava em Angola como 
juiz e tinha mulher e três fi lhos. Meu tio Luís, que se formara em engenharia civil na 
Alemanha, casara com uma senhora goesa, a tia Margarida, mas o casal nunca teve 
fi lhos e, depois de uma passagem por Macau, regressara a Goa antes da nossa chegada. 
Meu pai, para responder ao chamado da mãe, pediu transferência do liceu Antero de 
Quental de Ponta Delgada para o liceu Afonso de Albuquerque de Goa, e viu o seu 
requerimento despachado sem difi culdade. Fomos assim juntar-nos a uma casa onde já 
residiam o tio Alvito e a sua mulher, goesa também, a tia Sílvia, com os seus três fi lhos 
e o tio Luís, que entretanto se separara da mulher e que, entregue a sucessivas crises 
de alcoolismo, passava algumas temporadas em casa da mãe, alternadas com outras, 
em que vivia sozinho. Pouco depois da nossa chegada, vieram juntar-se-nos o tio An-
tónio e a família. Vivemos uma vida comum muito animada, enquanto o tio António 
não foi colocado como juiz em Quepém e o tio Alvito não se instalou defi nitivamente 
em Mapuçá, onde desempenhava o cargo de administrador do concelho de Bardez. 
E, mesmo mais tarde, quando já estávamos separados, os meus tios e primos vinham 
frequentemente passar temporadas connosco.

Em casa de minha avó Carolina as manhãs eram longas: começavam às cinco ho-
ras, pois era necessário aproveitar o fresco da manhã para que a criadagem pudesse 
despachar a lida da casa antes que o calor apertasse. Enquanto outras criadas tratavam 
de varrer e limpar a abundante poeira que todos os dias se acumulava sobre os móveis 
e soalhos, a Remígia, uma criadita gaga de cabelo encrespado, patinava pelas salas, 
escorregando em cima de dois panos de lã, para puxar o brilho ao chão. Se alguém lhe 
fazia uma pergunta, parava para responder e batia duas ou três vezes na perna direita 
antes de conseguir arrancar o seu discurso, uma algaraviada de concani entremeado de 
palavras portuguesas. Chegavam os alfaiates, o José e o Salú, que se sentavam na va-
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randa, cada um com a sua máquina de costura, e costuravam lençóis, fronhas, camisas, 
vestidos e calções para a criançada, acompanhando o trabalho com mandós e canções 
portuguesas do tempo da Maria Cachucha.

A meio da manhã, a casa era subitamente invadida por um fedor nauseabundo: 
chegara o “bongui”, o desgraçado que tinha como função a limpeza da retrete. Esta era 
uma divisão em que se alinhavam, junto às paredes, várias caixas de madeira com tam-
pa, cada uma contendo um grande vaso de loiça. O bongui trazia consigo uma enorme 
lata vazia que recebia o conteúdo dos vasos e partia, tão rapidamente quanto possível, 
a despejá-los no rio Mandovi, receptáculo de toda a imundície produzida na cidade de 
Pangim. Foi-me explicado que este sistema de retretes e bonguis era um privilégio das 
casas ricas. Os pobres de Pangim possuíam apenas, para satisfação das suas necessi-
dades fi siológicas, o tradicional “outeiro”, pequena elevação arborizada sobranceira 
à cidade, para onde caminhavam todas as madrugadas em fi la indiana, transportando 
cada um o seu “tambió” (pequeno recipiente de cobre, contendo a água necessária às 
abluções matinais).

As manhãs eram também escolhidas para se fazerem e receberem visitas e a casa 
era invadida por numerosos primos e primas que entravam inopinadamente por portas 
sempre abertas, desde a rua até aos mais recônditos e íntimos aposentos, batendo pal-
mas para se anunciarem: «Prima Carolina ». Não raras vezes, minha mãe, que, embora 
tivesse o hábito de se levantar cedo por padrões europeus, não era tão matinal como 
a família goesa, foi surpreendida ao vestir-se pela entrada intempestiva de um primo.

Havia sobretudo uma prima que vinha ver-nos de manhã, a prima Ludomira, cuja 
visita minha avó temia especialmente, por estar convencida de que essa velha soltei-
rona deitava mau-olhado às crianças. Quando ela saía, chamava todos os netos, cujo 
aspecto saudável e boas cores tinham sido profusamente louvados pela dita senhora, 
e mandava queimar junto de nós plantas aromáticas que, segundo ela, tiravam o mau-
olhado.

Seguia-se o almoço, para que se faziam convidados quaisquer visitantes matinais 
que se tivessem deixado fi car à espera da hora da refeição. E a família reunia-se para 
um lauto repasto à volta de uma mesa coberta por vários pratos e acompanhamentos, 
com sabores adequados a todos os hábitos e paladares dos comensais. Lembro-me de 
que, por essa altura, o calor apertava e só se tornava suportável graças a um enorme 
pancá que pendia do tecto, a todo o comprimento da mesa, e era movido por meio 
de uma corda que o nosso Pedrinho, sentado num banquinho de madeira, ia puxando 
com movimentos ritmados enquanto durava a refeição. Finda esta, o nosso mordomo 
brâmane aproximava-se de minha avó, coçando a cabeça e olhando para o chão, com 
ar encabulado. E minha avó, magnânima, puxava de um poissá e metia-lho na mão: lá 
ia o Pedrinho beber o seu copo de “feni” à taberna mais próxima.

Depois do almoço, todos se recolhiam para dormir a sesta e, mesmo quando tínha-
mos convidados estranhos à família próxima, havia sempre camas disponíveis para 
que os visitantes pudessem passar pelas brasas durante uma hora ou duas, ouvindo o 
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grasnar das gralhas negras e vorazes, que se apressavam a pousar na varanda, na mira 
de conseguirem abocar algum resto de comida por ali esquecido. Caía sobre todas as 
coisas e pessoas um calor húmido e peganhoso que convidava à preguiça e cada um 
dos criados procurava um lugarzinho à sombra, ao abrigo da inclemência dos raios 
solares, onde pudesse estender a sua esteira, única cama que possuía. E a casa mergu-
lhava num limbo de silêncio e modorra até quase às cinco da tarde.

Acordava-se quando o sol já estava baixo e começava a soprar uma ligeira brisa. 
Para nós, crianças, era essa a melhor hora do dia. Quando não nos levavam de “gari” 
à praia de Gaspar Dias, para conviver com outras famílias que procuravam a beira-
rio para passar o fi m de tarde, fi cávamos a brincar na rua, em frente à casa, muitas 
vezes patinando e tentando pendurar-nos nos “garis”. Os pais e as primas mais velhas 
debruçavam-se das janelas para assistir ao espectáculo e rir dos valentes trambolhões 
que dávamos. E às vezes a prima Buiú, que já tinha treze anos, dava-nos a honra de 
descer para vir animar a nossa patinagem com as suas escorregadelas e as suas garga-
lhadas imparáveis.

Ao escurecer, éramos chamados para casa e, até à hora do jantar, jogava-se às es-
condidas no escuro. Havia gritos, empurrões, cadeiras derrubadas e aconteceu uma vez 
ou outra haver brigas de puxar os cabelos entre mim e o meu primo Bábá. Minha mãe 
observava a movimentação e intervinha quando achava necessário, mas, de um modo 
geral, reinava a concórdia. Com excepção do Bábá, cujas travessuras levavam a que a 
sua pobre cabeça atraísse como um íman os carolos das irmãs mais velhas e da mãe, 
éramos todos crianças dóceis e obedientes. Uma vez, vimos com enorme excitação que 
a nossa prima Lina, já com dezassete anos, óculos e um ar sisudo, se dispunha a levan-
tar do piano, onde martelava interminavelmente a Marcha Turca de Mozart, para jogar 
às escondidas connosco, míseras crianças de sete anos. Mas a nossa alegria foi sol de 
pouca dura: mal entrou na sala, a prima Lina fez um dos seus gestos largos e, perante 
os nossos olhos aterrados, derrubou um precioso jarrão chinês, que em dois tempos se 
fez em pedaços. Esse jarrão, trazido de Macau pelo tio Luís, era a menina dos olhos da 
avó Carolina. Mas a velha senhora, perante o pranto desabalado da criminosa, engoliu 
as recriminações e tratou de consolá-la, fazendo-lhe festas na cabeça e emprestando-
lhe um lenço para limpar o nariz.

No fi m do jantar, meu pai, que invariavelmente se esquecia do seu maço de cigarros 
no quarto de cama, mandava-me ir buscá-lo. E lá ia eu, percorrendo, tolhida de pavor, 
uma longa varanda povoada de tenebrosas sombras nocturnas, cumprir, com o coração 
aos saltos, a minha missão. Regressava à casa de jantar brandindo triunfalmente o meu 
troféu e meu pai regozijava-se com o meu feito, radiante por me ir treinando assim a 
dominar o meu medo do escuro. O que ele não sabia era que, ao mesmo tempo, ia sur-
gindo dentro de mim uma enorme curiosidade em relação ao maço que trazia na mão 
e uma crescente vontade de chupar um desses misteriosos rolinhos brancos para deitar 
pela boca o fumo pestilento que exalavam. Só muitos anos mais tarde conseguiria 
satisfazer essa curiosidade e fazer uma experiência que em Portugal estava reservada 
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aos homens – ou, quando muito, a algumas mulheres mais afoitas das classes privile-
giadas – mas que em Goa constituía um hábito comum entre as mulheres das classes 
populares, nomeadamente as peixeiras e outras vendedoras do mercado de Pangim. 
Além destas, tínhamos em Margão uma velha tia, a tia Carmelina, que nos recebia na 
sua varanda envidraçada puxando profundas fumaças de um charuto. E dizem-me que 
minha avó Carolina também apreciava, na privacidade da sua varanda e à noite, o seu 
cigarrinho.

Dos serões na casa grande, que para mim eram curtos, visto que me metiam na 
cama cedo, guardo apenas memórias soltas e algumas imagens desfocadas que me 
chegavam, na semi-obscuridade da rede em que me estendia antes de me recolher 
ao quarto de cama. Mas lembro-me de que, em certas noites, múltiplos animalejos 
que viviam nos rodapés das paredes saíam dos seus esconderijos para conviver com 
a nossa família e se mostravam invulgarmente excitados, particularmente as baratas 
castanhas que cruzavam os ares por cima das nossas cabeças, batendo as asas com um 
nervosismo estranho. Também havia lagartixas, que nessas noites decidiam começar a 
trepar pelas paredes, exibindo os seus corpos verdes à luz de uma lâmpada rodeada por 
uma nuvem de mosquitos. A conversa então derivava invariavelmente para o relato de 
histórias de cobras, algumas delas muito vingativas, que nunca esqueciam uma pisa-
dela descuidada e acabavam sempre, tarde ou cedo, por picar mortalmente o culpado 
da ofensa. Lá de dentro, dos lados da cozinha, chegava o estrondo de um prato que se 
partia. E através das janelas abertas sobre a noite ouvia-se o uivar de um cão. Nessas 
noites minha avó, que conhecia profundamente a vida e os hábitos de todos os seres da 
natureza, comentava, sabedora: «É a lua ». E, na verdade, quando nos debruçávamos 
na varanda e mergulhávamos na noite para perscrutar os mistérios das trevas, lá estava 
ela, a lua cheia, piscando-nos um olho malicioso.

As traseiras da casa abriam-se sobre um largo com chão de terra batida onde se 
viam por vezes espectáculos maravilhosos e inesquecíveis. Uma vez, ao passar por ali 
com minha mãe, vi um encantador de serpentes tocando fl auta, sentado no chão de per-
nas cruzadas, em frente de um cesto redondo de onde emergia a cabeça de uma cobra 
capelo, que esticava o pescoço e ondulava ao som da música. Outra, parei boquiaberta 
diante de um faquir que exibia o pulso trespassado por um facão sem aparentar sinais 
de dor e sem que se visse pingar uma única gota de sangue. Outra ainda, assisti à levi-
tação de um hindu que, estendido em cima de um tapete, subia no ar até à altura apro-
ximada de dois metros. Estas ocorrências estranhas e inexplicáveis deixaram marcas 
profundas no meu espírito e estiveram na base do cepticismo com que sempre acolhi a 
afi rmação de que a religião cristã detinha o monopólio dos milagres.

Do outro lado do largo fi cava o cinema local, que exibia predominantemente lon-
gos fi lmes musicais indianos, demasiado longos e lentos para o nosso gosto, mas que 
oferecia também matinées infantis aonde nós íamos, todos os primos, sozinhos, capi-
taneados pelas primas mais velhas, assistir com grande entusiasmo a fi lmes ocidentais, 
onde nos eram apresentadas as estrelas do cinema americano mais populares da época: 
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Deanna Durbin, pedalando na sua bicicleta e cantando “I like to whistle”; Jeanette 
MacDonald e Nelson Eddie, esse duo cantante que nos deliciava com os seus fi lmes 
musicais e trocava juras de amor passeando de carruagem pelos bosques de Viena; 
Eddie Cantor e as suas «quarenta mãezinhas», colegiais americanas inesperadamente 
obrigadas a tomar conta de um bebé; Norma Shearer, uma beldade clássica que nos fa-
zia verter rios de lágrimas com a sua interpretação de Maria Antonieta e nos conduzia a 
paroxismos de indignação contra as malfeitorias dos revolucionários franceses. Havia 
também os cómicos, como o imortal Charlot, cujas geniais comédias estavam destina-
das a resistir à erosão do tempo, os irreverentes e divertidos Irmãos Marx e os menos 
felizes Abbot e Costello, o Bucha e o Estica, que insistiam pateticamente na cena do 
bolo de creme esborrachado contra o nariz do parceiro. Foi nesse cinema que primeiro 
assisti aos beijos “à americana” – não só nos fi lmes como na plateia, quando uma das 
minhas primas mais velhas e o namorado, sentados à minha frente, aproveitavam o 
escuro para imitar os pares que viam no ecrã. Eram beijos dados de boca fechada, que 
duravam no máximo dois ou três segundos e obedeciam às exigências do puritanismo 
americano do tempo do Mayfl ower, mas apareciam aos nossos olhos deslumbrados 
como o cúmulo da ousadia. Mal sabíamos nós para o que estávamos guardados quando 
chegasse a “era do sexo”, que atravessamos nestes dias de perdição.

Particularmente divertidas para a criançada eram as férias passadas na praia de Ca-
langute, onde meus pais e tios alugavam duas ou três casinhas construídas sobre o areal 
para passarmos uma temporada. A praia era um vasto areal, que se estendia a perder de 
vista, rodeado de coqueiros e de pequenas casas, cada uma com a sua varanda. Cha-
pinhar na água, apanhar conchas e pedrinhas e cavar poços na areia são brincadeiras 
que, nas sete partidas do mundo, deliciam as crianças. E lembro-me também de me 
sentar com os meus primos ao pôr-do-sol a olhar fi xamente para o mar, à espera de 
que o astro-rei, ao mergulhar na água, despedisse o famoso raio verde – sem que uma 
única vez tivéssemos a sorte de ver a nossa persistência recompensada. Aos sábados 
à noite, havia baile na esplanada do Hotel Baucal e, excepcionalmente, nós éramos 
autorizados a fi car a pé até tarde para tomarmos parte na festa. Uma vez, fui convidada 
para dançar por um senhor de meia idade, possuidor de um estômago protuberante 
que avançava incomodamente sobre a minha cabeça e me tirava a visão. Felizmente, 
minha mãe apercebeu-se da minha atrapalhação e veio em meu socorro rapidamente, 
chamando-me para irmos para casa.

Entretanto, um ano após a nossa chegada a Goa e logo a seguir à vinda do tio Antó-
nio e sua família de África, morria minha avó Carolina. A sua morte impressionou-me 
profundamente: o velório, as carpideiras, o funeral com o seu cortejo negro, o apare-
cimento do tio Luís – essa fi gura semi-lendária que assombrava os nossos pesadelos 
infantis –, tudo isso fi caria indelevelmente marcado na minha memória. Depois, houve 
as partilhas, com todos os irmãos (menos o tio Luís) reunidos na casa de jantar fazendo 
lotes e tirando do fundo de um chapéu os bilhetinhos que determinavam o que lhes 
cabia em sorte. E a vida modifi cou-se na casa grande. Com a morte de minha avó e a 
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saída dos meus tios e famílias, uns para Quepém e outros para Mapuçá, minha mãe 
tornou-se indiscutivelmente a dona da casa e tratou, juntamente com meu pai, de fazer 
algumas modifi cações no estilo de vida semi-feudal que anteriormente existia. Metade 
dos criados foi mandada de volta para as propriedades, de onde eram originários. Man-
tiveram-se como relíquias e como parte da família o Pedrinho Bab, o Caetano Tio “um 
velhote decrépito que se arrastava, de langotim, pelo pátio das traseiras, procurando 
tornar-se útil –, a Remígia – indispensável para manter os soalhos reluzentes com a sua 
patinagem –, o cozinheiro, o seu ajudante e um criado de mesa. Minha mãe nunca tinha 
permitido que arranjassem uma aiá e lhe retirassem o prazer de me dar de comer, de me 
dar banho e de me deitar. E era ela quem pessoalmente se ocupava também dos meus 
primos, quando estes eram convidados a vir passar dias connosco. As minhas primas 
mais velhas, Lina e Buiú, passaram a viver permanentemente connosco para frequen-
tarem o liceu. Eram duas mocinhas de dezassete e treze anos que eu muito admirava e 
me esforçava por imitar em tudo. Ambas desenhavam bem – como, de resto, todos os 
Mirandas – e foi com elas que aprendi a desenhar caras de perfi l.

Vivíamos agora, quase exclusivamente, no segundo andar, onde minha mãe mobi-
lou uma sala de estar mais pequena e simples, para se passar o serão e se receberem as 
visitas. Visitavam-se menos as propriedades – dado que minha mãe era particularmen-
te avessa às manifestações de despotismo patriarcal e aos rituais de servilismo sempre 
presentes nessas visitas. Mas a casa estava permanentemente aberta aos manducares 
e suas famílias que, com frequência, vinham contar as suas mágoas e procurar um 
árbitro para as questiúnculas locais que os afl igiam. Era meu pai que tinha de ouvi-los 
e dizer de sua justiça, já que minha mãe, durante os quatro anos que passou em Goa, 
conseguiu apenas aprender o concani elementar necessário a fazer-se entender, ajuda-
da por gestos, pela criadagem. E, ouvindo intermináveis conversas de meu pai e meus 
tios com os manducares, comentava que, aos seus ouvidos, o concani era uma língua 
doce quando falada pelos manducares e criados, mas se tornava áspera quando falada 
pelos proprietários.

Um casal exterior à família próxima com quem meus pais mantinham relações de 
amizade era o Dr. Cláudio Rocha Pinto e sua mulher, a D. Annie, uma senhora ho-
landesa. O casal tinha-se conhecido em Espanha, durante a Guerra Civil, quando, ele 
como jovem médico e ela como enfermeira, davam o seu apoio à causa republicana. 
Eram pessoas de esquerda, com quem meus pais se entendiam politicamente, e a D. 
Annie apreciava muito a companhia de minha mãe, em frente da qual podia fumar à 
vontade o seu cigarrinho, sem ter de ir esconder-se na casa de banho, como fazia com 
as senhoras goesas. Era frequente irmos à praia de D. Paula e a outras praias das ime-
diações de Pangim com esse casal.

Outras companheiras habituais da nossa família eram a Fernanda e a Elsa Colaço, 
duas jovens irmãs, primas de meu pai, que viviam no Altinho, a zona chique de Pan-
gim. Essas primas frequentavam muito a nossa casa e acompanhavam-nos nos nossos 
passeios. E havia ainda a Matildinha, a mais chegada amiga de minha mãe, uma prima 
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pobre que vivia com a mãe viúva e procurava muito a companhia de meus pais. Para 
além destes, dávamo-nos também com a família Carmo Vaz, que vivia ao nosso lado 
e tinha várias fi lhas pela idade das minhas primas mais velhas. Destas, a Fernandinha, 
uma jovem de voz doce que tinha tirado o curso de professora primária, foi a minha 
professora de primeiras letras: vinha todos os dias dar-me lições de leitura e escrita e, 
quando achava que eu merecia uma recompensa, premiava-me com um conto da mi-
tologia grega. Do outro lado da nossa casa, frente ao jardim municipal, viviam outros 
primos, os Ferreiras: o primo Jelú Ferreira passava os dias na varanda, metido num 
casaco de pijama às riscas, e as fi lhas, Romana e Melba, tinham idades próximas da 
minha. E, nas traseiras de nossa casa, viviam outros primos, o Dr. Constâncio Mascare-
nhas e a sua numerosa família, com quem nos encontrávamos ao fi m da tarde na praia 
de Gaspar Dias, à saída de Pangim. Tal como acontecia em Ponta Delgada, estávamos 
rodeados de primos. Ninguém sabia já explicar bem quais eram os laços de parentesco 
que nos uniam a eles, mas eram certamente primos e para nós, crianças, o mais seguro 
era tratarmos por primos todos os adultos que se davam com os nossos pais.

Todos os fi ns de Maio chegava a monção e Goa fi cava totalmente imersa nas chu-
vas diluviais que se seguiam ao período de maior calor. Todos os seres da natureza – 
plantas, animais e homens – chegavam ressequidos ao fi nal do sufocante mês de Maio 
e acolhiam as chuvas como uma bênção dos céus. Havia abertas, a vida continuava a 
correr como sempre e as pessoas transitavam pelas ruas torrencialmente alagadas, por 
vezes com água pelo tornozelo e segurando grandes guarda-chuvas abertos – os mes-
mos que usavam durante o resto do ano para se protegerem do sol. Para nós, crianças, 
a chegada das chuvas era festejada com enorme excitação. Minha mãe vestia-nos fatos 
de banho e mandava-nos para o pátio apanhar chuva. Ali chapinhávamos à vontade, 
recebendo de boca aberta e braços no ar esse maná refrescante e dançando em volta de 
um enorme bidão destapado que fora colocado no meio do pátio para recolher a água 
da chuva.

Era uma alegria que durava, quanto muito, um dia ou dois: passada a primeira im-
pressão, essas chuvas persistentes ao longo de dias e meses tornavam-se cansativas e 
mesmo irritantes. E era um alívio senti-las parar para sempre, até ao ano seguinte, e 
ver a natureza regressar à vida normal, fresca, revigorada e exuberante, com as várias 
tonalidades do verde escuro das plantas e árvores de fruto contrastando com o verde 
claro e vibrante dos arrozais e com a cor vermelha da terra das estradas, salpicadas de 
grossas cruzes de pedras caiadas de branco que demarcavam as propriedades umas 
das outras. Eram essas cruzes brancas que atestavam o poder da Igreja católica nessa 
pequena parcela de uma Índia predominantemente bramânica, budista e maometana. E 
ainda hoje, fi nda há muito a dominação portuguesa e a hegemonia católica, esses sím-
bolos da fé cristã, espalhados pelos campos de Goa, são tanto ou mais representativos 
do império português nas Índias quanto o Arco dos Vice-Reis ou a estátua de Afonso 
de Albuquerque, porque revelam a base económica em que assentava o poder da Igreja 
e da elite católica goesa.
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Capítulo IV: Duas comunidades distintas

Fora do círculo do mundo católico, cujo topo estava reservado a um pequeno nú-
mero de grandes famílias prestigiadas e poderosas, de origem brâmane, que detinham 
a propriedade da terra, mandavam os fi lhos estudar nas universidades portuguesas e 
tinham ao seu serviço uma grande massa de manducares, empregados domésticos e 
outros indivíduos de profi ssão servil, também católicos, havia o mundo dos hindus 
que, para mim, integrada numa família católica, constituía um mistério insondável, 
apenas entrevisto por alturas das festas religiosas em que esta comunidade, habitu-
almente silenciosa e pouco expansiva, saía pelas ruas de Pangim entoando cânticos 
e exteriorizando a sua alegria. Havia as festas do Ganês, o deus elefante, com a sua 
longa procissão iluminada por tochas, desembocando nas margens do Mandovi; havia 
o “sigmó”, que entre a comunidade cristã era conhecido como o “Carnaval dos hin-
dus”, quando crianças e jovens percorriam as ruas dançando, com o rosto pintado de 
pó de açafrão ou de anil; e havia também o “divali”, a festa das luzes, com centenas de 
luzinhas cintilantes alegrando as noites da cidade.

Estas festividades, autorizadas por lei a partir da introdução do liberalismo em Por-
tugal, mas celebradas sempre com grande recato, dada a intolerância da elite católica 
dominante em Goa, foram deliberadamente encorajadas durante os primeiros anos de 
vigência da Iª República portuguesa, mas tratou-se de um interregno de curta duração. 
Em breve, apareciam na imprensa local queixas de que, passado o radicalismo dos 
primeiros anos, os governos republicanos deixavam que ressuscitasse a tradicional 
prepotência da elite católica. Tratava-se, na verdade, de um conjunto de hábitos e cos-
tumes adquiridos durante uma perseguição secular à comunidade hindu, desapossada 
dos seus bens, proibida de cultivar a sua religião e humilhada de mil maneiras, desde 
as mais brutais às mais subtis. Desde o século XVI, os concelhos das Ilhas, Salcete 
e Bardez, denominados de Velhas Conquistas, eram coutada privada das ordens reli-
giosas que, aliadas aos soldados portugueses, procederam ao incêndio sistemático dos 
templos hindus e a conversões maciças, conseguidas à base do terror. Aqueles que não 
quiseram converter-se partiram em debandada para as regiões ainda não conquistadas 
pelo invasor, deixando atrás de si campos abandonados. Dos que fi caram, a maioria 
converteu-se ao cristianismo para conservar as suas propriedades e aumentá-las com 
a agregação de outras, pertencentes a familiares exilados. Posteriormente à conver-
são, sofreram as perseguições da Inquisição, sempre atenta à permanência de práticas 
reveladoras de que a religião original não tinha sido totalmente erradicada. Segundo 
testemunho do Arcebispo de Évora em 1897 (citado por António de Noronha no seu 
trabalho Os hindus de Goa), «Se em toda a parte a Inquisição foi um tribunal infame, 
nunca a infâmia, por mais baixa, por mais vil, foi mais eivada e determinada por inte-
resses mundanos do que a do Tribunal de Goa, por ironia chamado de Santo Ofício. Os 
inquisidores chegavam a mandar prender nos seus cárceres as mulheres que lhes resis-
tiam, e aí satisfaziam os seus interesses bestiais, mandando-as queimar depois como 



Sacuntala de Miranda54

hereges.» O Conde de Linhares comentava: «Há mais clérigos e frades na Índia do que 
soldados». Entre todas as ordens, era a dos jesuítas que detinha maior poder. Daí que 
Pietro Della Valle relatasse, em 1624, que os jesuítas eram «senhores de terça parte 
do território», o que explicava «o facto de estes povos renderam mais vassalagem aos 
jesuítas do que ao próprio soberano», como cita António de Noronha. A expulsão dos 
jesuítas pelo Marquês de Pombal modifi ca a situação, mas as outras ordens religiosas 
permanecem e o Tribunal da Inquisição, extinto na mesma altura, volta a ser introdu-
zido no reinado de D. Maria I, para voltar a ser extinto, por pressão da Inglaterra, em 
1812. A partir daí, estabelece-se ofi cialmente a «tolerância de todos os cultos», mas o 
poder do clero desafi a as ordenações do governo do território. António Noronha relata 
que, em 1818, o Conde de Rio Pardo permite a construção de um templo hindu em 
Pangim, mas o Arcebispo proíbe aos artífi ces cristãos que trabalhem nas obras de o 
frequentarem e obriga os confessores a não dar absolvição a quem o fi zer. Finalmente, 
acaba por conseguir uma ordem régia (de 24 de Março de 1830) que confi rma a antiga 
proibição de edifi cação de templos hindus nas ilhas de Goa, Salcete e Bardez.

A Carta Constitucional de 1826 institui ofi cialmente a liberdade e a tolerância re-
ligiosas, mas como tantos outros diplomas que não lograram promover o progresso 
em Portugal e suas colónias, porque foram ignorados pela população, o seu efeito foi 
extremamente limitado. Vejamos o que nos diz António Noronha: «Em primeiro lugar, 
fi cou bem marcada a garra do jesuíta e a sua sombra negra ainda paira sobre a popu-
lação goesa como pairou sobre a de Portugal. A ardência sectária não se extinguiu, a 
hostilidade contra o gentio não desarmou. Em segundo lugar, na alma do cristão de 
Goa está instalado o desprezo pelo pagão, o ódio ao gentio. E para que esse desprezo 
e ódio se não apaguem nem arrefeçam, o confessionário, na sua sombra, está vigilante 
e, no púlpito, ergue-se a voz vingadora do sacerdote. Fora da religião católica, não há 
salvação possível. As imagens dos gentios são ídolos infames; a sua religião não passa 
de um pacto asqueroso com o demónio. As suas práticas são superstições torpes; a sua 
vida um pecado permanente. É gentio? Não pode ser honesto, não pode ser virtuoso. 
É falso, é mentiroso, traidor, ganancioso, libertino. ( ) O poder do prelado católico, 
contra o qual tantos Vice-Reis e Governadores se insurgiram, é ainda enorme e incoer-
cível. As autoridades seculares muitas vezes lhe têm medo. ( ) O fanatismo continua a 
imperar. Os gentios sofrem novos vexames, mas a táctica é diferente: não há persegui-
ção directa.» Isto escrevia António de Noronha, uma voz contestatária da elite católica, 
em 1921. E, na verdade, era este fanatismo que levava a que os cristãos de Goa tratas-
sem os membros da comunidade hindu com uma arrogância e um desprezo visíveis no 
tom de voz com que se lhes dirigiam e na forma como se arrogavam a primazia, onde 
quer que com eles se cruzassem.

A revolução republicana vem pôr fi m, temporariamente, ao domínio indisputado da 
elite católica em Goa. O governo da República procura tornar efectivas as leis existentes 
sobre a liberdade de culto e conferir dignidade às cerimónias religiosas hindus, dando 
ordem para que o Governador-Geral assista pessoalmente às festividades de Ganês. Esta 
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atitude encoraja a comunidade a manifestar-se e a tomar algumas iniciativas culturais 
e religiosas até aí consideradas impraticáveis, como a fundação de jornais maratas e 
de escolas maratas. Finalmente, nos últimos anos da década de 1920, desenvolve-se e 
progride um vasto movimento de retorno às raízes do hinduísmo e Goa vai ser teatro 
do Shuddi, uma onda de reconversão que se propagou primeiro entre os gaudés, um 
grupo étnico aparentemente descendente dos primeiros habitantes de Goa. A progressão 
do Shuddi era largamente divulgada pelo Pracash, o jornal de Menezes Bragança, que, 
em 1928, publicava regularmente informações detalhadas sobre o número de populares 
cristãos que, em diversas localidades de Goa e em cerimónias presididas por sacerdotes 
hindus trazidos da Índia inglesa, se iam reconvertendo em massa à sua religião original, 
mesmo afrontando o perigo de serem expulsos das terras que cultivavam pelos pro-
prietários católicos – o que, de facto, não deixou de acontecer algumas vezes. Além de 
notícias sobre o número de reconvertidos, relatavam-se também casos de cerimónias 
de reconversão interrompidas pela polícia e de sacerdotes hindus presos e devolvidos à 
Índia inglesa. Estas informações, fornecidas a par de outras, que noticiavam o desenvol-
vimento da luta autonomista-independentista na Índia inglesa e a adesão maciça da po-
pulação indiana ao movimento do satyagraha conduzido por Gandhi nessa colónia bri-
tânica foram silenciadas para sempre em 1928, com a extinção do Pracash pela ditadura 
recém-instalada em Portugal e em todos os territórios sob dominação portuguesa. Luís 
de Menezes Bragança, o desassombrado jornalista que, durante vinte anos se devotou, 
praticamente sozinho – apenas com o apoio do jovem Tristão de Bragança e Cunha, seu 
sobrinho –, a uma denúncia sem tréguas do poder discricionário do clero católico na Ín-
dia portuguesa, acabaria por morrer na obscuridade, tendo-lhe sido negado o privilégio 
de ser enterrado em chão consagrado, no cemitério local. Na sua bela Casa de Chandor, 
hoje transformada em museu e aberta aos visitantes, é possível ver, sob um busto de Vol-
taire e alguns volumes encadernados de obras de autores da Geração de 70, a secretária 
em que escrevia regularmente as diatribes que lhe valeram a proscrição.

No entanto, pelo curto período que durou a Iª República Portuguesa, a comunidade 
hindu de Goa aproveitou a protecção ofi cial que recebeu durante os primeiros anos 
do regime para fundar alguns jornais em marata (a língua culta indiana da região do 
Marastra). Desde 1872, pelo menos – ano em que se publica o primeiro número do De-
xassudharanetxu (Amigo do Progresso da Pátria) – vinham sendo feitas tentativas de 
publicação de jornais maratas – muitos deles com uma secção em português dirigida 
por um cristão. Todos eles tiveram vida efémera. Entre 1910 e 1921, porém, surgem 
em Goa quinze jornais exclusivamente maratas, dando voz apenas aos interesses e as-
pirações da comunidade hindu: oito em Nova Goa (Pangim), dois em Pondá, dois em 
Quepém, um em Margão e um em Rivona. Também estes são de duração relativamente 
curta: os que são publicados regularmente durante períodos mais longos são o Vidia-
prassar (Vulgarização da Ciência), de Pondá, que dura seis anos (1915-21), o Prabhat 
(Aurora), de Nova Goa, com quatro anos (1913-17) e o Bharat (publicado na Índia), 
também com quatro anos (1913-17).
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Outra iniciativa importante foi a fundação de escolas de marata, sob patrocínio de 
famílias hindus que desejavam que os seus fi lhos se familiarizassem com os textos 
sagrados da religião hindu e ofereciam as instalações (muitas vezes tratava-se de um 
simples telheiro, sob o qual as crianças se sentavam no chão para assistir às aulas), 
cotizando-se para pagar a um professor. Junto a estas, instalavam-se também pequenas 
bibliotecas maratas, com livros doados por particulares. Por outro lado, foram surgin-
do escolas com currículos ingleses, abertas a estudantes que quisessem continuar os 
seus estudos nas universidades da Índia inglesa, sobretudo em Bombaim. Em 1927-
28, havia já, espalhados por todo o território de Goa, 67 destes colégios de ensino 
do inglês, dos quais 42 dirigidos por católicos e 26 dirigidos por hindus. Entre estes 
notabilizava-se o Colégio António José de Almeida, em Pondá, cujo director era hindu 
e cujos professores, hindus e católicos, se distribuíam por três secções: uma portugue-
sa, uma marata e uma inglesa.

O Shuddi, embora tivesse de enfrentar difi culdades crescentes à medida que a dita-
dura se consolidava, não deixou de frutifi car. Em 1931, as estatísticas ofi ciais deixam 
de apresentar os usuais dados sobre a religião da população goesa, o que parece revelar 
algum embaraço por parte das autoridades. Mas o movimento de reconversão foi cer-
tamente progredindo, pois, quando estes dados são apresentados novamente, em 1940, 
a comunidade hindu, que em 1921 representava 46,5% da população total de Goa, 
representa agora 53% e esta percentagem volta a subir, em 1950, para 56,1%.

Seja como for, algumas das vantagens alcançadas durante os primeiros anos da Iª 
República Portuguesa foram mantidas e, quando a ditadura de Salazar voltou a impor 
em Goa a supremacia incontestada da elite católica, os hindus, não obstante verem co-
arctada a liberdade de expressão, continuaram a avançar na preparação de um futuro, 
já não muito distante, em que os seus destinos estariam ligados, não a Portugal – que 
pouco ou nada fazia por eles –, mas a ao sub-continente indiano.

No entanto, católicos e hindus continuaram – continuam ainda – a constituir co-
munidades separadas e mutuamente hostis, convivendo entre si, com grande reserva, 
apenas para o que era estritamente necessário, e acusando-se reciprocamente de vários 
hábitos e práticas reprováveis, dos quais o mais comum era a porcaria. Na verdade, 
tenho vindo a intuir, através de conversas com pessoas abertamente racistas ou xenófo-
bas, que a percepção mais forte que têm do “outro” é a de que é porco e, especialmente, 
de que cheira mal. O «cheiro a catinga» é amplamente mencionado nos relatos dos 
africanistas portugueses. Da mesma forma, os católicos goeses manifestavam repug-
nância em relação ao hábito hindu de comer o seu arroz e caril com a mão e acusavam 
as casas hindus de serem porcas e cheirarem mal. Só quarenta anos mais tarde eu viria 
a descobrir, através de um inquérito feito pelo meu assistente de investigação hindu a 
vários hindus de Goa, que também estes acusavam os cristãos de serem porcos, nome-
adamente por cozinharem com banha de porco e por só limparem o traseiro com papel 
higiénico, em vez de o lavarem com água, como faziam os hindus, de cada vez que 
evacuavam. O tabu em relação a comer com cristãos ou a partilhar com eles copos, lou-
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ça ou talheres, mesmo lavados, era muito forte. Tanto que, se porventura um católico, 
movido pela irresistível necessidade de molhar a garganta, vencia a sua repugnância 
natural e entrava num bar hindu para tomar um copo, o patrão pedia imediatamente, 
com um sorriso radiante de hospitalidade: «A special glass for Mr.  », signifi cando um 
dos copos inteiramente reservados aos cristãos e supostamente contaminados por maus 
cheiros, que não deixariam de ser identifi cados pelos clientes hindus.

Na verdade, durante os anos de infância que passei em Goa, só vi de perto dois ou 
três hindus que entravam em nossa casa para desempenhar funções específi cas: um 
contabilista, de nome Camotim, que se ocupava da escrituração relativa às proprieda-
des da família e se reunia periodicamente com meu pai no escritório; e o explicador 
da minha prima Lina, Mr. Kensuri, que no decurso do seu trabalho tinha direito a um 
pequeno lanche, que lhe era levado numa bandeja por uma serviçal. Ambos saíam rapi-
damente depois de terminadas as suas funções, sem terem qualquer contacto, a não ser 
de passagem, com os outros membros da família. Mais tarde, surgiu também um outro 
hindu, cujo nome nunca soube, chamado para ensinar marata a meus pais, que deseja-
vam muito saber uma das línguas vernáculas indianas, para poderem ler no original as 
obras clássicas da literatura indiana, de que apenas conheciam traduções inglesas. Mas 
foi uma experiência que não deu fruto, devido a várias difi culdades, uma das quais era 
a aparente impenetrabilidade da escrita devanagari e a falta de tempo e disponibilidade 
de meu pai para se dedicar a sério a uma empresa tão trabalhosa.

Em Goa, a hostilidade entre católicos e hindus não se manifestava de forma vio-
lenta ou destruidora porque a gente era mansa. Na verdade, em local algum voltei 
a encontrar gente tão mansa como a de Goa. E, mesmo se não tivesse nunca tido a 
oportunidade de visitar esse paraíso, o convívio diário com meu pai ter-me-ía revela-
do essa faceta da maneira goesa de estar no mundo. Existe em toda a população, dos 
mais poderosos aos mais humildes, a natural delicadeza de maneiras que caracteriza 
as civilizações milenárias e a ordem social é respeitada sem violência física ou verbal. 
O tom de voz, mesmo sem se elevar, pode ser duro e – juntamente com um piscar das 
pálpebras semicerradas, que deixam entrever um olhar fulminante – é o sufi ciente para 
reduzir o repreendido – seja ele criança ou inferior hierárquico – a um estado de terror 
e de humildade rastejantes. Noutras situações, esse olhar pode expressar amor, um 
amor sem limites, visível sobretudo quando o olhar da mãe envolve o fi lho ou quando 
o olhar de uma mulher poisa sobre o marido idolatrado. Existem na sociedade várias 
escalas hierárquicas que são escrupulosamente respeitadas: a das castas, a das idades, 
a dos sexos e porventura outras de que não consegui aperceber-me. Dentro dessas 
escalas, cada um sabe qual é o seu lugar e adopta o comportamento que lhe compete, 
sem que seja necessário lembrar-lhe o que deve fazer. Da mesma forma que a criança 
se apaga perante os adultos, a mulher apaga-se perante o marido e o sudra ou chardó 
apaga-se perante o brâmane. No que diz respeito às castas, a hierarquia é mantida, não 
só entre hindus como entre católicos. Várias vezes ouvi meu pai contar a história de 
um bispo da Igreja Católica tão profundamente marcado pela sua origem chardó que 



Sacuntala de Miranda58

não conseguia ter a ousadia de sentar-se na presença de um dos seus acólitos, brâmane 
de nascimento. E, na década de 1940, era muito difícil dentro da elite católica que um 
chardó aspirasse a um casamento com uma brâmane.

Os casamentos eram arranjados entre os pais dos noivos, por vezes antes do nas-
cimento dos fi lhos e acontecia – coisa estranha! – que os futuros cônjuges se apaixo-
nassem deveras um pelo outro, de tal forma cresciam condicionados pela ideia de que 
qualquer outra escolha era impensável. A sua união, uma vez consumada, dava lugar a 
uma vida matrimonial tranquila e sem sobressaltos.

Casava-se cedo, sobretudo entre as famílias hindus, que recebiam em sua casa noras 
de cerca de sete anos de idade. Uma vez celebrado o casamento, as noras, qualquer que 
fosse a sua idade, iam viver para casa dos sogros, onde participavam nas tarefas domés-
ticas e dormiam no local reservado às raparigas, até atingirem a puberdade e poderem 
fi nalmente juntar-se ao marido. Nas famílias católicas, era necessário esperar a puber-
dade para que se celebrasse o casamento, que podia estar aprazado desde o nascimento 
ou mesmo antes deste. Quando acontecia haver atrasos no processo de contratação ou 
realização do casamento, era frequente que a jovem casadoira manifestasse sinais de 
melancolia, falta de apetite e outros sintomas de depressão. Perante eles, a família entre-
olhava-se com preocupação e comentava: «Precisa dar de casar». E empenhava-se com 
ardor redobrado nas suas buscas e diligências matrimoniais. Tanto para hindus como 
para católicos, mas sobretudo para os hindus, a questão do dote era um elemento fulcral 
para a consecução de um contrato de casamento. E o dote de uma noiva podia ir desde 
várias casas e propriedades, numa família rica, até duas ou três manilhas de ouro numa 
família destituída de bens. Aquilo que pai algum podia esperar era que alguém acedesse 
a fi car-lhe com uma fi lha que levasse, como único dote, uma mão cheia de vento. Teresa, 
a criada de minha tia Sílvia, viúva e única responsável por uma fi lha menor, ia pondo de 
parte todos os cobres que conseguia poupar para comprar umas manilhas de ouro que a 
fi lha pudesse apresentar como dote a um presumível sogro.

Tão importante como o dote – talvez mais importante ainda – era que os noivos 
pertencessem à mesma casta. Era menos difícil a um brâmane católico casar com uma 
estrangeira, portuguesa ou de outra nacionalidade, do que escolher uma noiva goesa 
abaixo da sua casta.

Pertencer à mesma casta assegurava uma identidade de tradições educativas, de in-
teresses, de gostos e de aspirações em relação ao futuro dos fi lhos. Era essa identidade 
que constituía a base da estabilidade e da harmonia familiares. Na verdade, nada disto 
é basicamente diferente do que acontecia nas sociedades ocidentais antes do desenvol-
vimento do capitalismo e da erosão operada nas barreiras existentes entre as diversas 
camadas sociais pelo poder do dinheiro. Os preconceitos da nobreza de sangue euro-
peia, que só muito recentemente têm vindo a esbater-se, têm muito em comum com o 
espírito de casta hindu. E este espírito de casta, que se foi mantendo nas vastas áreas 
de economia estagnada que constituíam a Índia colonial, não foi desarreigado pela im-
posição do universalismo cristão a uma parte da população. Manteve-se vivo em parte 
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porque o colonizador fomentava a divisão das populações para melhor as dominar. E 
em grande parte, talvez a mais importante, porque o orgulho de casta era mantido e 
transmitido de pais para fi lhos como escudo secreto contra a opressão colonial. O brâ-
mane não se sentia humilhado perante o opressor europeu, porque trazia dentro de si a 
certeza da sua superioridade intelectual.

Sem dúvida que na Índia de hoje, meio século volvido sobre a partida dos ingle-
ses – um meio século que tem testemunhado um esforço poderoso no sentido de de-
senvolvimento económico e social –, o padrão de relacionamento entre as castas tem 
sofrido uma erosão notável, mas os velhos preconceitos tendem a ser ressuscitados nos 
períodos de crise. O grande movimento de libertação liderado por Gandhi rejeitava 
as castas e Gandhi pertencia, ele próprio, a uma casta inferior. Sucessivos governos, 
após a independência, têm adoptado medidas de discriminação positiva em relação aos 
“intocáveis”, reservando-lhes quotas na administração pública. Nas grandes cidades, o 
estatuto social adquirido através da riqueza e da educação universitária tem aproxima-
do jovens de castas diferentes e a escassez de maridos causada pela fuga de intelectuais 
brâmanes para o Ocidente tem levado algumas famílias a não se opor a que as fi lhas 
casem abaixo da sua casta. Mas o progresso no sentido da eliminação total do espírito 
de casta tem sido lento. Tal como tem sido fraca ou inexistente a rebelião da juventude 
contra as gerações mais velhas a que se vem assistindo no ocidente.

Destas realidades me fui apercebendo, evidentemente, ao longo de toda a minha 
vida. À minha vivência em Goa, dos quatro aos oito anos, vieram juntar-se conversas 
com meus pais – sobretudo com minha mãe, que tinha um espírito de observação mui-
to apurado e, como estranha, se apercebia com muita agudeza das particularidades da 
sociedade goesa –, conversas com familiares goeses com quem convivi em Portugal, 
velhos álbuns de fotografi as e uma paixão pela fi losofi a hindu que desenvolvi na adoles-
cência. Mais tarde, já adulta, houve o meu regresso à Índia, primeiro numa visita curta, 
em 1983, depois numa estadia mais prolongada, de seis meses, em 1990. Foi desta úl-
tima vez que, percorrendo na biblioteca do Instituto Menezes Bragança jornais e livros 
do início do século XX, adquiri alguns conhecimentos sobre a história remota e recente 
de Goa. Realizei além disso um inquérito entre a população de Goa, com o auxílio do 
meu assistente hindu Govinda, que me transportava de lambretta através das aldeias e 
me servia de intérprete. Mas foram sobretudo as longas conversas que tive com o meu 
primo Babucho, com o escritor Anil Samarth, com o engenheiro Andhut Kamat, com os 
empregados do Hotel Nova Goa, com Krishna – o motorista de táxi que me transportava 
nas minhas rondas dominicais pelos templos – com Teresa, a empregada de minha tia 
Sílvia, com quem conversava ao serão, sentada na varanda – e, na verdade, com quem 
quer que se dispusesse a fornecer-me informações úteis, que me ajudaram a sair do gue-
to cristão a que estava confi nada pela minha origem familiar e a obter uma visão mais 
alargada da sociedade goesa. É essa visão que me permite hoje olhar para trás, para a 
minha infância, de forma a situar e a reinterpretar as minhas experiências, colocando em 
perspectiva recordações soltas e, até agora, destituídas de signifi cado.
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Só assim consegui compreender o ambiente em que se vivia em Goa na década de 
1940, em plena guerra mundial, sob o peso da dominação do estado salazarista e do 
clero católico, enquanto ao lado, na vizinha Índia britânica, progredia o vasto movi-
mento nacionalista encabeçado por Gandhi. E só assim consegui entender as compo-
nentes da personalidade dessa comunidade compulsivamente arrancada às suas raízes 
culturais milenares, despida da sua auto-estima, levada a macaquear a língua, os trajes, 
os hábitos e os gestos do invasor e a envergonhar-se do seu único traço distintivo im-
possível de ocultar – a cor.

Capítulo V: Regresso à Europa

Conhecedor dos pontos fracos e fortes da comunidade a que pertencia, meu pai 
procurou desenvolver entre aqueles com quem convivia algum orgulho nacional e uma 
demarcação em relação às autoridades portuguesas que governavam o território. A pri-
meira das acções empreendidas foi o boicote aos chás que a primeira-dama – a mulher 
do governador – oferecia às senhoras portuguesas e a algumas senhoras da elite cató-
lica casadas com altos funcionários, magistrados, médicos e outros. Minha mãe, que 
por curiosidade aceitou o primeiro convite para estes chás, foi das primeiras a alinhar 
no boicote, afastando-se prontamente e sem pesar das conversas vazias e reaccionárias 
que animavam os salões do palácio do governo. Em seguida, meu pai resolveu esten-
der o boicote ao Clube Vasco da Gama, frequentado pelo Governador e pelos ofi ciais 
portugueses estacionados em Goa e desencaminhando a juventude goesa e as famílias 
com quem convivia para organizarem as suas festas exclusivamente no Clube Nacio-
nal. Aí, levou a cabo várias iniciativas, algumas inócuas, como um cortejo de Carnaval, 
em que eu e meus primos participámos, percorrendo as ruas de Pangim mascarados, 
outras de cunho marcadamente nacionalista. A primeira destas foi a encenação da peça 
Shakuntala, do dramaturgo clássico Kalidassa, considerada como uma das jóias da 
literatura indiana. Meu pai desempenhou, ele próprio, o papel de rei Dushyanta, que se 
perde na fl oresta durante uma caçada e aí encontra a bela Shakuntala, fi lha de um rishy 
e de uma deusa, por quem se apaixona loucamente. Celebra-se o casamento, no recato 
do ermitério do pai adoptivo de Shakuntala e, a seguir, Dushyanta tem de regressar ao 
seu palácio onde o esperam assuntos inadiáveis. Antes, porém, oferece à sua jovem 
esposa um anel, que deverá ser usado permanentemente, a fi m de que o rei nunca es-
queça o rosto da sua amada. E combinam que, passadas sete luas, Shakuntala irá ter ao 
palácio, para se sentar no trono, como rainha, ao lado do marido. Parte Dushyanta no 
seu cavalo e, passadas sete luas, a sua esposa põe-se a caminho, acompanhada pelo pai 
adoptivo e por duas amigas do peito, a pé através da densa fl oresta. A meio da viagem, 
passam por um rio e as três jovens sentem vontade de se banhar na água fresca. Assim 
o fazem, mas aí, para desgraça sua, Shakuntala perde o anel milagroso que o marido 
lhe tinha oferecido. Profundamente ansiosa prossegue a viagem até ao palácio com os 
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seus acompanhantes e consegue ser recebida pelo rei. Mas Dushyanta não a reconhece 
nem se lembra dos votos contraídos na fl oresta. Delicadamente, manda sair os visitan-
tes. Estes atravessam os corredores do palácio, a caminho do portão, quando surgem, 
vindos de fora, dois guardas que conduzem ao rei um pescador. Este fora preso, dizem, 
por ter roubado um anel. O pobre pescador protesta que encontrara o anel na barriga 
de um peixe pescado no rio. Dushyanta quer ver o anel e, apenas poisa a vista sobre 
este, recua encandeado: voltara-lhe à memória o rosto de Shakuntala, o seu amor por 
ela e o casamento na fl oresta. Sem perda de tempo, corre a alcançar a sua amada, que 
nesse momento saía o portão, lavada em lágrimas. Segurando-a pela mão, condu-la até 
ao trono real e fá-la sentar a seu lado. A partir daí, como nos contos de fadas europeus, 
vivem felizes e têm muitos fi lhos.

Foi esta lenda, parte da mitologia hindu, dramatizada por Kalidassa e traduzida 
para português por Ruy Sant-Elmo que meu pai resolveu levar à cena, insistido que 
minha mãe desempenhasse o papel de Shakuntala, uma Shakuntala de pele clara e 
grandes olhos azuis, muito bela no seu sari branco. A minha tia espanhola, nascida para 
o palco, fez um enorme sucesso no papel de Gautami, uma velha tagarela e rabugenta 
que frequentava o ermitério. E as jovens da elite católica goesa foram postas a dançar 
danças indianas, ensaiadas, na falta de uma bailarina profi ssional, pela holandesa An-
nie Rocha Pinto, mulher do médico radiologista Cláudio Rocha Pinto, admirador como 
meu pai – de quem era grande amigo – da cultura hindu. Esta exibição de um tesouro 
da literatura indiana, levada a cabo pela comunidade católica de Goa, foi considerada 
pelos hindus como revolucionária e quase equivalente a um Shuddi.

Mais tarde, em 1940, morre Rabindranath Tagore, o grande poeta bengali que rece-
bera o Prémio Nobel em 1913 e dera origem no ocidente a um enorme interesse pela 
Índia e pela cultura indiana. Meu pai e os irmãos decidem organizar no Clube Nacional 
uma sessão de homenagem ao poeta, que nessa época era um símbolo da aspiração de 
regresso da grande pátria indiana ao seu passado glorioso. Organizam uma exposição 
dos seus livros e meu tio António profere uma conferência brilhante sobre a vida e a 
obra de Tagore. Estava-se em plena guerra mundial e constava que os ingleses tinham 
prometido à Índia, em troca da sua colaboração nos campos de batalha, que lhe seria 
concedida a independência quando fosse alcançada a vitória sobre as forças do Eixo.

Não sei por que altura se declarou a doença de meu pai, mas o certo é que começou 
a sofrer de diarreia e vómitos quase permanentes e que, ao fi m de algum tempo, a situ-
ação se tornou muito preocupante para a família. Os médicos de Goa, que suspeitavam 
vagamente de uma apendicite, consideraram-se impotentes para debelar a enfermidade 
e aconselharam-no a que procurasse ser examinado em Miraje, na Índia britânica, onde 
um médico inglês, o Dr. Gowen, dirigia um hospital. Assim partimos os três, meu pai, 
minha mãe e eu, de comboio, para a pequena aldeia onde estava implantado o hospital 
do Dr. Gowen. Era um enorme edifício erigido no meio dos campos, com os corre-
dores atulhados de indianos pobres vitimados por múltiplas doenças, que exibiam as 
suas pústulas e deformidades num espectáculo dantesco que nunca mais esqueci. Mas 
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a nós, privilegiados, foi-nos cedido um bungalow privativo a 100 metros do hospital 
principal, onde vivíamos, comíamos e éramos visitados por médicos e enfermeiras. Ali 
estivemos durante várias semanas, meses talvez, sem que o Dr. Gowen se pronunciasse 
sobre o resultado dos seus exames nem tomasse qualquer decisão.

Eu passeava pelo bungalow em pontas dos pés, para não acordar meu pai, e entreti-
nha-me lá fora a observar os cães que se juntavam à volta do hospital, à espera de co-
mida. Aproximava-se o dia do meu aniversário e eu arriscava-me a fazer seis anos sem 
festa e sem a companhia de outras crianças. Mas minha mãe teve uma ideia brilhante: 
dar nesse dia um banquete aos cães vadios. Fomos ambas até ao talho próximo e esco-
lhi com enorme entusiasmo a carne e os ossos para o festim. Chegadas a casa, prepa-
rámos alguns pratos com essas iguarias, fomos colocá-las em frente à casa e fi cámos à 
espera do que aconteceria. Não tivemos muito que esperar: surgiram os primeiros cães 
e, latido puxa latido, muitos mais vieram juntar-se-lhes. Foi um enorme divertimento 
vê-los apoderar-se de comida que subitamente parecia cair-lhes do céu, lutar pela pos-
se de um osso, correr a enterrá-lo longe e voltar para abocanhar outro, enfi m, todos os 
truques com que os cães satisfazem o instinto competitivo que lhes está no sangue e 
que, tal como acontece com os homens, se agudiza na luta pela sobrevivência. Assim 
se passou o meu sexto aniversário e devo dizer que foi um dos melhores que tive.

Finalmente, o Dr. Gowen decidiu operar meu pai ao apêndice e este, sem gran-
de convicção, submeteu-se a essa operação simples, para, após curta convalescença, 
receber ordem para regressar a Goa. E lá regressámos, apenas para verifi car que os 
sintomas se mantinham e o sofrimento de meu pai se agudizava. A situação parecia 
desesperada quando alguém sugeriu uma consulta com um médico hindu, naturista, 
que, dizia-se, operava curas espantosas. Este, depois de examinar meu pai, recomen-
dou apenas uma dieta que consistia exclusivamente em frutas, tâmaras, passas e outros 
frutos secos – preparada por minha mãe com as suas próprias mãos. E, quando tudo 
parecia perdido, meu pai começou a melhorar e acabou por fi car completamente cura-
do. Imediatamente, começaram a correr por Goa boatos de que, na verdade, meu pai 
estivera a ser secretamente envenenado por motivos políticos. Minha mãe falou-me 
uma vez desses boatos, descontando-os como invenção. Mas a dúvida fi cou no ar.

Durante a sua doença, enfraquecido, profundamente descrente da possibilidade de 
despertar uma consciência nacionalista entre a comunidade católica a que pertencia e 
temendo morrer prematuramente, deixando minha mãe longe da sua própria família, 
meu pai escrevera ao seu amigo António Augusto pedindo-lhe que tomasse providências 
para a sua transferência para o liceu de Ponta Delgada. A resposta, que não demorou, 
foi que não havia nesse momento uma vaga de professor efectivo em Ponta Delgada, 
mas que o liceu do Funchal precisava de um Vice-Reitor. Se meu pai aceitasse o cargo, 
era provável que dentro de poucos anos surgisse uma vaga em Ponta Delgada. Minha 
mãe, que se adaptara a Goa com uma facilidade invulgar e criara laços de amizade com 
a família goesa, continuava apesar disso muito ligada à sua ilha e, fora dela, sentir-se-ia 
sempre uma estranha. Foi esse sentimento que prevaleceu e determinou que começas-
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sem a ultimar-se os preparativos para o nosso regresso à Europa. Enquanto minha mãe, 
ajudada por amigas, empacotava em caixotes louças chinesas e vários objectos de arte-
sanato indiano que faziam parte da herança familiar, meu pai dava passos para a venda 
das propriedades que possuía, quase todas adquiridas pelos irmãos. Uma manhã, quando 
acordei e cheguei à varanda das traseiras, vi sair pelo portão o nosso carrinho Morris 
verde, que nos tinha proporcionado tão bons passeios, conduzido pelo seu novo proprie-
tário. Talvez por pressentir que a nossa família nunca mais possuiria um carro decente, 
senti o coração apertado e chorei algumas lágrimas. A verdade é que, para além do carro, 
nunca mais existiria a casa grande, aberta a toda a família extensa, o rancho de primos, 
com quem convivia diariamente, os tios e as tias, e os rostos doces desses serviçais doces 
e atentos que pressentiam os nossos desejos antes de os termos formulado. Mais do que 
uma partida, era para mim o fi m de uma era.

Em 1942, em plena Guerra Mundial, regressámos à Europa. Fizemos a travessia 
do Índico e contornámos a costa de África, a caminho da Ilha da Madeira, numa longa 
viagem de dois meses e meio a bordo do João Belo, um vetusto paquete infestado de 
ratazanas, que fora enviado ao oriente com a ingrata missão de transportar tropas que 
assegurassem a soberania portuguesa em Timor. Na verdade, antes da chegada do João 
Belo, Timor foi ocupado pelos japoneses e as tropas portuguesa, tendo observado de 
longe os movimentos do potencial inimigo, fi zeram cautelosamente marcha atrás, aca-
bando por ser depositadas defi nitivamente em Goa. Este acidente providencial propor-
cionou-nos um meio de transporte inesperado, que meu pai não hesitou em aproveitar, 
já que estávamos em Maio e no mês de Outubro seguinte teria de apresentar-se a ser-
viço no Funchal, onde o esperava o lugar de Vice-Reitor para que tinha sido nomeado. 
Isto, não obstante as fortes reservas expressas por familiares e amigos, que conside-
ravam uma temeridade atravessar os mares no meio da confl agração que devastava 
o mundo, para mais levando consigo a criança de sete anos que era a minha pequena 
pessoa. Mas meu pai, confi ante de que a neutralidade de Portugal nos asseguraria uma 
viagem pacata, ao abrigo dos torpedos alemães, insistiu na partida.

Lá partimos os três, por entre lágrimas e lencinhos brancos a acenar, deixando 
no cais de Mormugão uma multidão de parentes e amigos que tinham vindo à nossa 
despedida. E lembro-me de ouvir meu pai fazer baixinho uma observação profética: 
«Tenho a sensação de que é esta a última vez que vejo Goa.»

Dois meses e meio durou o nosso périplo, com paragem em Cochim, onde a tripula-
ção e os passageiros do João Belo visitaram o palácio episcopal e foram recebidos pelo 
Bispo, pastor da maior comunidade católica da Índia. E foi em Cochim, com o velho 
João Belo atracado ao lado de um navio inglês carregado de dinamite e as sirenes ui-
vando na noite para impor um blackout total, que pela primeira vez experimentei esse 
sentimento tão universal – e não exclusivamente lusitano, como alguns querem – que 
é a saudade. Saudade de Goa, dos seus coqueiros esguios e fl exíveis, das areias bran-
cas das suas longas praias inundadas de sol. Saudade da casa grande, dos primos, da 
família extensa que nós éramos. Subitamente, ali, sentada no chão do convés, ao lado 
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da cadeira de minha mãe, na mais completa escuridão, tomei consciência de que me 
esperava um ambiente familiar sem outras crianças da minha idade e de que iria ser, 
para todo o sempre, fi lha única. Essa consciência encheu-me de uma enorme tristeza. 
Estou convencida de que meus pais sentiram essa tristeza e de que foi isso que os levou 
a embarcar no empreendimento de ter mais um fi lho.

Passarei por alto a nossa paragem na Ilha de Moçambique, onde o mar era profun-
damente azul e as mulheres, altas e ondulantes, passavam por nós com o rosto coberto 
por uma estranha pasta branca. E falarei pouco de Maputo, então Lourenço Marques, 
onde fomos recebidos com afecto pela grande comunidade indiana aí radicada, que 
nos cumulou de almoços de arroz e caril à goesa e convidou meu pai a proferir uma 
palestra sobre cultura indiana. Foi em Lourenço Marques que o comandante do João 
Belo, exasperado com as ratazanas – que se acumulavam no porão do barco e já ti-
nham o atrevimento de se exibir no convés à clara luz do dia –, resolveu ordenar uma 
desratização. Os passageiros foram alojados no famoso Hotel Polana cujas instalações 
luxuosas deslumbravam os meus olhos e cujos dignos criados pretos, de porte majes-
toso, fardados e enluvados de branco, forneciam um serviço impecável.

Exterminados os ratos, prosseguimos a nossa viagem para a Cidade do Cabo, onde 
fomos visitados a bordo pela polícia inglesa, que esquadrinhou os mais recônditos can-
tos do navio em busca de materiais suspeitos e viu as suas pesquisas recompensadas 
com a descoberta de duas cartas, escritas por freiras italianas em missão na Índia às 
famílias e por alguém escondidas dentro de um saco de açúcar. Apreensão mais emo-
cionante foi a de uma espia-bailarina espanhola supostamente pertencente aos serviços 
de espionagem nazis, que entrara no João Belo no porto da Beira e costumava passar 
o serão sentada num sofá do salão, misteriosamente só e silenciosa. A sua passagem 
pelo convés, escoltada por dois agentes britânicos, a caminho da lancha que a levaria a 
terra, causou grande sobressalto entre passageiros e ofi ciais portugueses e foi tema de 
conversa durante vários dias.

Logo a seguir, seguimos viagem e dobrámos o Cabo da Tormentas, sem que se no-
tasse qualquer alteração perceptível no mar. Era um mar picado, mas completamente 
isento das ondas alterosas que semeavam pavor no coração dos navegadores quatro-
centistas. Eu nunca tinha ouvido falar do Adamastor, mantive-me calma e não atribuí 
ao nosso feito qualquer heroicidade.

O João Belo parou em Luanda, mas não fomos autorizados a ir a terra. Mais a norte, 
passámos o equador, facto que o comandante do navio, ao lado de quem eu passeava 
no convés, assinalou solenemente: «Estamos a passar o equador.» Ao que eu perguntei, 
com grande excitação: «Onde está ele?» Não sei se foi nesse momento que me expli-
caram que o equador era uma linha imaginária que só existia na mente dos cartógrafos. 
Ou se me olharam perplexos e se remeteram ao silêncio, deixando as explicações para 
aqueles que são pagos para responder às perguntas incómodas dos meninos.

Depois, vimos de longe duas ilhas do arquipélago de Cabo Verde, silhuetas cinzen-
tas que se recortavam no horizonte e que encheram de alegria um ofi cial de bordo que 
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se debruçava na amurada, ao meu lado: «Olha! Aquelas ilhas também são nossas.» 
Parti de imediato para o nosso camarote, onde meu pai, vítima de um enjoo incontro-
lável, passava os dias deitado, e comuniquei-lhe que tinha visto umas ilhas que eram 
nossas. Ao que meu pai respondeu que essas ilhas pertenciam a quem lá tinha nascido 
e nelas vivia e que, na verdade, eram, como Goa, «colónias portuguesas». Não nos 
pertenciam a nós, nem ao ofi cial que tanto se orgulhava das suas possessões, e um 
dia haviam de tornar-se independentes. Essa verdade, como todas as verdades que me 
foram transmitidas por meu pai, calou fundo dentro de mim.

Assim avançou o João Belo pelos mares fora, lentamente, mas com segurança. E, 
sem que nos tivéssemos apercebido bem da passagem dos dias e dos meses, aportámos 
ao Funchal no mês de Julho. Para a nossa família, era o fi m da viagem no João Belo, 
que nos depositaria na Madeira, para prosseguir depois até Lisboa com os restantes 
passageiros. Minha mãe chorou ao despedir-se dos companheiros de viagem, sobre-
tudo da D. Raquel, mulher de um ofi cial do exército português prestando serviço em 
Goa, que regressava à metrópole com dois fi lhos, aproximadamente da minha idade.

Não nos detivemos no Funchal, pois o nosso objectivo imediato era o de ir abraçar a 
família de minha mãe, que nos esperava ansiosamente nos Açores, e passar aí as férias de 
verão, antes de nos instalarmos defi nitivamente na Madeira. Seguimos viagem para São 
Miguel, a bordo de um vapor da Companhia Insulana, o Lima, outro exemplar decrépito 
da marinha mercante portuguesa, que singrava os mares revoltosos dos Açores singular-
mente cambado para um dos lados. Logo à chegada da ilha de São Miguel, havia uma 
novidade a assinalar: tinha fi nalmente sido completada a construção do porto artifi cial, 
começado a construir em 1860, mas ainda inacabado quando tínhamos saído dos Açores, 
em 1938. Agora, a ponta da doca avançava orgulhosamente pelo mar dentro, circundando 
e protegendo uma larga bacia onde os barcos atracavam, ao abrigo da sanha dos elemen-
tos. Havia que aguardar à entrada a chegada da lancha do piloto, que conduziria o barco 
através dos recifes, e os passageiros, em vez de serem desembarcados para a velha lan-
chinha que os levava ao Cais da Alfândega, desciam do navio directamente para a doca. 
A fi nalização da obra, que estivera a cargo, sucessivamente, de fi rmas inglesas e portu-
guesas, devia-se a uma empresa alemã contratada para esse fi m pelo estado português.

Quando a lancha do piloto se aproximou do barco, tivemos a surpresa de ver surgir, 
ao lado do piloto, a tia Marieta, que trepou com grande agilidade pela escada de corda 
que pendia do navio e que em breve nos abraçava, com as efusões e a expansividade 
que sempre a caracterizaram. Acabada de regressar de Inglaterra, onde tirara um curso 
de ginástica rítmica, esta minha tia, que era também minha madrinha, iria ser para mim 
uma segunda mãe. Continuava solteira e dedicava-me um afecto maternal que nunca 
deixou de me dispensar, mesmo depois de casada e com fi lhos próprios. Foi ela que 
nos conduziu, no carro de meu avô, até à casa da tia Maria da Glória, onde éramos 
aguardados pelo resto da família.

Pelo caminho, apercebemo-nos de outra novidade: sobre todos os vidros das ja-
nelas de Ponta Delgada tinham sido coladas tiras de papel cruzadas, operação que 
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visava evitar que estilhaçassem sob o impacto de possíveis bombardeamentos. Era o 
sinal mais óbvio de que se estava em guerra no mundo e de que Salazar, não obstante 
a duplicidade da sua política internacional, não tinha a certeza de que Portugal e, so-
bretudo, os tão cobiçados Açores, estivessem totalmente a salvo de ataques por parte 
dos países beligerantes.

Além de nos apontar os vidros das janelas, a tia Marieta informou-nos de que havia 
várias faltas no mercado como consequência da guerra. Assim, faltava a manteiga e 
generalizara-se o hábito de barrar o pão com margarina. Faltava também o açúcar de 
cana, importado da Madeira e das colónias, pelo que se consumia exclusivamente o 
açúcar de beterraba fabricado localmente. Por outro lado, o aspecto de Ponta Delgada 
era o de uma cidade ocupada, cheia de soldados vindos do continente, fardados de 
cinzento, que se passeavam a dois e dois ou em grupo pelas ruas quase desertas, com 
o ar impante que caracterizava as tropas de ocupação.

Fomos informados de que reinava entre a secção masculina da população mica-
elense um enorme ressentimento contra os soldados e ofi ciais continentais, exímios 
em destroçar os corações das donzelas incautas que caíam em acreditar nas suas falas 
mansas. No entanto, a própria tia Marieta iria em breve apaixonar-se e casar com um 
desses forasteiros.

Esperava-nos um almoço na casa da tia Maria da Glória e uma reunião de família 
em que meus avós, tios-avós e tias maternas manifestaram com enorme expansão o 
regozijo que tinham em ver-nos de regresso à terra natal. Eu sentia-me o centro das 
atenções de uma família que tinha visto partir uma criança de quatro anos e agora a 
via regressar transformada numa menina de quase oito anos, cheia de prosápia e de 
histórias para contar sobre as longínquas terras por onde tinha andado. Era um novo 
capítulo da minha vida que se abria.

Capítulo VI: Entre as Capelas e a Quinta da Saúde

Partimos, com meus avós e tias, para as Capelas, onde minha mãe tinha as suas 
mais fundas raízes e onde fi caríamos instalados até à nossa partida para a Madeira. 
Mas as Capelas já não eram as mesmas. O velho grupo que ia tomar banho aos Laguins 
e jogava voleibol tinha-se desfeito, com a partida de muitos dos seus membros para o 
Continente e para os Estados Unidos. Havia que reinventar a sociabilidade local, mas a 
determinação da tia Marieta e a sua excepcional capacidade para criar novas amizades 
conseguiu que em volta da nossa casa se formasse um novo grupo, capaz de propor-
cionar a minha integração no meio.

No Rosário das Capelas viviam os irmãos Cymbron, fi lhos de primos afastados, com 
idades próximas da minha, que, por iniciativa da tia Marieta, passaram a vir todas as 
manhãs ter connosco para irmos juntos aos banhos dos Laguins. De tarde, ora trepá-
vamos todos ao morro das Capelas para nos deslumbrarmos com a vista, capitaneados 
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pela tia Marieta, sempre disposta a acompanhar-nos, ora passeávamos de bicicleta pelas 
ruas e atalhos das imediações das Capelas, explorando recantos desconhecidos, lagoas 
interiores e vistas insuspeitáveis. E lá ia eu – maria-rapaz no meio desses cinco rapazotes 
comunicativos e divertidos a quem fi quei ligada afectivamente pelo resto da vida – peda-
lando alegremente na bicicleta nova que recebera de presente da tia Marieta.

Além destes amigos rapazes, tive também uma amiga nas Capelas, a Piedade, fi lha 
de uma amiga de infância de minha mãe e tias, a tia Conchita, que voltara recentemen-
te a São Miguel viúva e com cinco fi lhos, depois da morte do marido, um médico con-
tinental, que não resistira à mais mortífera doença infecciosa da época, a tuberculose. 
Vejo ainda a tia Conchita envolta em crepes negros e com o rosto velado pelo espesso 
véu que nesses dias cobria as viúvas durante o período do “luto pesado”. A Piedade era 
ligeiramente mais velha do que eu e, ao contrário de mim, não achavam conveniente 
que fosse com os irmãos aos banhos dos Laguins nem desse passeios de bicicleta. Ti-
nha a educação recatada que usava dar-se às meninas micaelenses e convivíamos sob 
os olhares de mães, tias e avós, todas debruçadas sobre as nossas rendas e bordados 
a ponto cruz. Mas eu gostava de bordar e apreciava muito a companhia dessa menina 
delgada e bonita, a quem devotava uma reverência de irmã mais nova.

Outros veraneantes que tinham um grande casarão no Rosário das Capelas eram 
os Berquós de Aguiar, uma família com cinco fi lhas – a Marianinha, a Mariazinha, a 
Carminho, a Babelinha e a Mercezinha – e um único rapaz, o João Guilherme, conhe-
cido pela sua bela voz de tenor. A mãe, a D. Maria da Luz, era uma vasta senhora de 
volumosa peitaça, banhas tremelicantes e sorriso aberto, que nos recebia com enorme 
simpatia quando eu ia, com a tia Marieta, visitá-la e apanhar fruta no seu belo pomar. 
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Depois, instalávamo-nos todas na sala – ela repousando o peso incomensurável das 
suas protuberâncias peitorais sobre uma mesa sólida – e conversava-se um bocado.

Em noites de lua cheia, a palavra corria e juntávamo-nos num grande grupo com os 
irmãos Berquós de Aguiar para ir a pé até um velho moinho, o “Moinho do Edmundo”, 
de onde se desfrutava uma vista magnífi ca sobre o casario da freguesia e sobre o mar. Da 
família Cymbron vinham os três mais velhos. Eu, a mais nova de todos, agregava-me ao 
grupo sob a asa protectora da tia Marieta. E, sentados no murinho que circundava o moi-
nho, ouvíamos enlevados a voz do nosso Pavarotti local erguer-se na noite para cantar os 
últimos êxitos de Tomás Alcaide: «Foi à beira-mar que esta paixão» e etc.

Minha avó Cristiana tinha nas Capelas uma criada, a Teresa Bonecra, considerada 
por todos como tendo uma aduela a menos. Falava muito alto, cantava e patinava sobre 
dois panos, enquanto polia o chão encerado, imitando as cantoras dos grupos de revista 
que actuavam no teatro local. Lembro muito especialmente uma canção que começava 
«Sou a fl or da rua», em que ela se esganiçava com os olhos em alvo, levantando com as 
mãos as pontas da saia. A Teresa tinha de vez em quando crises inexplicáveis que a le-
vavam a decretar que não podia trabalhar: «Tenho os braços amarrados», gritava ela. E 
ia meter-se na cama, onde passava o dia inteiro. À parte estas crises, manifestava uma 
dedicação canina a todos os membros da nossa família, especialmente à tia Fernanda, 
que lhe achava muita graça e tinha para ela uma paciência de Job. Tanta que ia também 
ela buscar dois panos de lã para patinarem ambas sobre o chão encerado.

Pois a mente fértil da Teresa Bonecra concebeu a ideia de que o mais velho dos 
meus primos Cymbron, o Augusto, que tinha nessa altura uns onze anos, havia de ser o 
meu namorado. E, quando o via chegar a nossa casa, ia a correr buscar-me, assoprando-
me: «Lá vem o teu noivo, muito lindo com o seu relógio de pulso novo». Na verdade, 
o Augusto acabara de ganhar o seu primeiro relógio de pulso, prémio da sua aplicação 
aos estudos, e ostentava-o com grande satisfação. Mas, quanto a namoro, não passava 
o mínimo cartão a essa miúda, três anos mais nova do que ele, pois aspirava a voos 
mais altos. Quando muito, acedia a sentar-se comigo nos degraus da escada e faláva-
mos de “política”, isto é, da guerra. Ouvia-me, com ar duvidoso, dizer-lhe que o Hitler 
era um homem muito mau, afi rmação que provavelmente colidia com as opiniões que 
ouvia em casa, onde predominava a infl uência das frauleins alemãs que tinham sido 
especialmente trazidas da Alemanha para orientar a educação de sua mãe e seus tios.

Terminaram rapidamente essas férias de verão nas Capelas e cedo teríamos de par-
tir para o Funchal, onde meu pai iria ocupar o lugar de Vice-Reitor do Liceu Jaime 
Moniz durante três anos. Foi aí que comecei a frequentar a escola primária, entrando 
logo para a 3ª classe, já que recebera alguma instrução elementar em Goa, em nossa 
casa, com uma professora amiga de meus pais.

Logo no primeiro ano da nossa estadia no Funchal, em 1943, a nossa família ex-
perimentaria um alargamento com o nascimento de meu irmão Álvaro, enquanto vi-
víamos ainda numa pensão da Rua de Carreira em que meus pais tinham alugado dois 
quartos. No ano seguinte, já com casa própria na Rua das Mercês, houve nova adição 
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à nossa unidade familiar com o aparecimento de Rani, uma minúscula cadelinha preta 
que me foi oferecida por amigos e que iria acompanhar-me permanentemente até ao 
meu abandono do lar paterno em 1952.

Finalmente, no último ano da nossa estadia no Funchal, entrei para o Liceu Jaime 
Moniz e completei aí o meu primeiro ano do ensino liceal. Mas todos os anos, no 
verão, regressávamos a São Miguel e às Capelas para passar as férias grandes. Assim 
foi até à altura em que meu avô Frederico se reformou e resolveu comprar uma gran-
de casa em Ponta Delgada, com oito estufas de ananases anexas. Para esse prédio se 
mudou a família Serpa, mas a casa das Capelas não foi vendida imediatamente e foi 
conservada como residência de verão por mais dois ou três anos.

Outro local de veraneio que possuíamos e que, durante algum tempo, usávamos 
juntamente com as Capelas, dividindo as nossas férias entre os dois locais, era a Quinta 
da Saúde, na Ribeira Seca da Ribeira Grande – um paraíso de arvoredo e fruta, reche-
ado de histórias antigas e de velhas relíquias, que meu avô Frederico herdara de seus 
pais e avô, Manuel Estrela. Vendida a casa das Capelas, foi a Quinta da Saúde que 
passou a ser o nosso único local de veraneio e, a partir daí, a pitoresca freguesia das 
Capelas não seria para nós mais do que um lugar de peregrinação anual, quando re-
solvíamos ir visitar com minha mãe cada um dos sítios de que guardávamos melhores 
memórias: o jardim público com o seu coreto, a igreja, os Laguins, o morro e tantos 
outros locais carregados de signifi cado para nós.

Perdidas as Capelas, local de múltiplas diversões, restava-nos apenas passar os 
dois meses de verão em retiro espiritual nessa quinta solitária e bucólica, que meu pai 
comprou ao sogro pela módica quantia de vinte réis.

A quinta fi cava longe do povoado mais próximo – a freguesia de Ribeira Seca, vi-
zinha da Ribeira Grande – e era uma extensão de 16 alqueires de terreno acidentado, 
parte dele constituído por pedreiras, impróprias para o cultivo e cobertas de silvados. 
A meio, no topo de uma pequena elevação, fi cava a modesta casa de campo construída 
no primeiro quartel do século XIX pelo meu trisavô Manuel Estrela e, mesmo ao lado, 
o “pavilhão”, como lhe chamávamos – um anexo contendo dois minúsculos quartos e 
um balcão com uma bela vista sobre a vila da Ribeira Grande – construído pelo meu 
bisavô para albergar a fi lha e o genro, quando ocasionalmente o visitavam.

Nos baixos desse anexo, sobre compridos tabuleiros, guardavam-se batatas, cebo-
las e outros produtos da nossa lavra. Nas partes cultiváveis da quinta cresciam as ba-
tatas, o milho e o tremoço. E havia belas árvores de fruto – laranjeiras, tangerineiras e 
limoeiros, que frutifi cavam no inverno, macieiras, ameixoeiras e pereiras que alimen-
tavam as nossas refeições de verão, e uvas, muitas uvas de cheiro, que eram colhidas 
em Setembro por ranchos de raparigas e rapazes, para serem prensadas na nossa adega 
e darem um belo “vinho doce”.

Tínhamos também algumas colmeias de abelhas que, uma vez por ano, eram roubadas 
do produto do seu labor, quando meu pai e o Tobias, bem protegidos por máscaras e luvas, 
iam tirar-lhes o mel. As infelizes obreiras, justamente indignadas com o assalto de que 
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eram vítimas, volteavam, zumbindo com ferocidade, à volta das colmeias e quem quer 
que se aventurasse a aproximar-se não escapava a uma valente ferroada que lhe deixava 
a cara – ou outra parte do corpo atingida – inchada como um bolo.

Tobias era o vinhateiro que tomava conta da quinta durante todo o ano e se ocupava 
– juntamente com os fi lhos – dos diversos trabalhos agrícolas de que ela necessitava. Ti-
nha a seu cargo também contratar pessoal para as vindimas e para a apanha e debulha do 
milho. Nessas alturas, que eram para mim as épocas mais divertidas das minhas férias na 
quinta, apareciam raparigas e rapazes da Ribeira Seca e eu acompanhava-os, até ao limite 
das minhas fracas forças, na tarefa de apanhar cachos de uva de cheiro e de os deitar para 
dentro de grandes cestos, que depois eram transportados para o lagar. Quando se tratava 
de debulhar o milho, raparigas e rapazes sentavam-se no chão em círculo ao pé da cafua 
do milho e iam debulhando maçarocas. Convidavam-me sempre a sentar-me com eles no 
chão e eu aceitava, pegando num carrilho e fazendo menção de participar no trabalho, 
apenas para poder ouvi-los trocar ditos e gargalhar, felizes com a oportunidade de estarem 
juntos e de poderem conviver livremente.

O Tobias tinha três fi lhos “machos” – o Evaristo, o Virgílio e o “Felimeno” (corrup-
tela de Filomeno) – que desde a mais tenra idade trabalhavam com ele na quinta todo o 
dia. Às 10.30 da manhã, pai e fi lhos juntavam-se na escada que conduzia ao “pavilhão” 
e abriam a cesta de onde tiravam o “jantar”: meio pão de milho cada um, acompanhado 
de um chicharro frito ou de uma pimenta malagueta – de tanto constava o “jantar” dos 
trabalhadores micaelenses nessa época faminta. De vez em quando, lá havia um copo de 
vinho tinto, mas só para o pai. Eu, sentada no murinho que circundava o tanque, esprei-
tava o abrir do cesto, o desembrulhar do pão, que o Tobias cortava com a sua navalha e 
distribuía equitativamente pelos fi lhos e a deglutição silenciosa dessa comida pesada e 
seca. Depois, o Tobias is buscar um saco de batatas vazio que estendia por terra para se 
deitar a descansar uns minutos, antes de retomar o trabalho, enquanto os fi lhos partiam 
pela quinta à procura de amoras ou pardais.

Ao fi m do dia, quando começavam a ouvir-se os chocalhos das vacas descendo a ca-
nada, de regresso do pasto, e se via o sol, já muito baixo, a espreitar por entre as nuvens, 
despejando feixes de luz doirada sobre o mar, o Tobias subia até ao jardim fronteiro à 
casa, onde a nossa família costumava sentar-se debaixo de um velho castanheiro. Vi-
nha despedir-se e perguntar se queríamos alguma coisa do povoado. Muitas vezes meu 
pai, que, na sua missão de professor incansável, tinha ensinado o Tobias a jogar xadrez, 
convidava-o para uma partida. E lá se sentavam os dois, em frente ao tabuleiro, o Tobias 
cofi ando o seu farto bigode preto e meu pai puxando os fi os dos cabelos que ainda lhe 
restavam, como sempre fazia quando se lhe deparava um problema bicudo. Até o sol 
desaparecer completamente por detrás das cumeeiras das Sete Cidades, num poente glo-
rioso, os dois iam planeando jogadas estratégicas e comendo peões, cavalos e bispos até 
ao esmagamento fi nal do vencido, encurralado num xeque-mate sem apelo. Nessa altura, 
o Tobias levantava-se, despedia-se com o seu “haj’saúde” sacramental, punha o chapéu 
na cabeça, deitava a jaqueta ao ombro e ia juntar-se aos fi lhos, que o esperavam paciente-
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mente, sentados num murinho. Todos juntos, marchavam para casa, seguidos do seu cão 
– um belo exemplar da espécie canina a quem, segundo o bárbaro costume micaelense, 
tinham sido cortados o rabo e as orelhas, como convinha aos “cães de trabalho”. Dias 
havia em que se lhes juntava ainda, vindo do pico da Barrosa, o Tio José Virgínio, pai do 
Tobias, um velhote alto, ossudo e rijo que ostentava um enorme bigode branco, de pontas 
caídas e amarelecidas pelo tabaco. O Tio José Virgínio tinha exercido, durante toda a sua 
vida de trabalho, as funções de vinhateiro de meus bisavós e avós e acabara por passar 
a pasta ao fi lho, fi cando a ocupar-se apenas de uma pequena mata de chá que também 
pertencia à nossa família. Era dessa mata que ele descia, montado na sua burrinha, um 
animal simpático e pachorrento que nós adorávamos e que nos transportava, cada um por 
sua vez, nos dias em que toda a família decidia ir visitar a mata de chá.

Além dos três rapazes, o Tobias tinha também uma fi lha da minha idade, a Cremilde, 
uma menina prazenteira e bem recheada de carnes que durante dois Verões veio com o 
pai até à quinta para brincar comigo. As duas juntas, percorríamos atalhos e descíamos até 
à ribeira próxima para apanhar amoras nos silvados ou para colher sementes de conteira 
para fazer colares e pulseiras. Minha mãe dava-me para vestir uns calções velhos que 
rapidamente se enchiam de terra, dado que as brincadeiras que inventávamos eram pouco 
limpas, envolvendo o fabrico de bolinhos de terra amassados com água e outras receitas 
do mesmo género. Nunca ouvi minha mãe recomendar-me que não me sujasse, nem pôr 
as mãos à cabeça quando me via regressar a casa ao fi m do dia coberta de pó. O banho 
diário lavava tudo e até sabia melhor quando havia bastante esterco a dissolver.

Mas bem cedo a minha convivência com Cremilde iria acabar. Num dos Verões se-
guintes – teríamos ambas uns nove ou dez anos – o Tobias informou-me logo à chegada 
de que a Cremilde não viria mais com ele para a quinta, pois estava uma mulherzinha e 
tinha de ajudar a mãe nas limpezas e na cozedura do pão. Não acrescentou que a fi lha 
“não tinha a minha vida”, mas olhou-me com algum ressentimento e eu senti cá no fundo 
uma enorme vergonha da minha inutilidade e do lazer de que desfrutava. Sentimento de 
culpa esse que me acompanharia pelo resto da vida. Assim perdi mais uma companheira 
de brincadeiras. A partir daí, só encontrava a Cremilde no dia da procissão da Ribeira 
Seca, no São Pedro, quando o Tobias nos convidava a todos a ir a sua casa ver passar a 
procissão. Aí encontrava a minha amiga Cremilde toda arraiada, no seu vestidinho “de 
ver a Deus”, ostentando com satisfação uns pequenos brincos e um fi no cordão de ouro 
com uma medalhinha de Nossa Senhora da Conceição. As conversas giravam à volta da 
procissão, de Fulana que ia tão riquinha, vestida de anjinho, da banda de música que este 
ano tocava músicas novas, do Senhor Padre que tinha feito um sermão tão lindo. Eu, sen-
tada na ponta da cadeira, ansiava pelo momento em que meu pai desse a ordem de partida 
e pudéssemos voltar ao remanso da nossa quinta.

Perdida a companhia da Cremilde, nada me restava na quinta a não ser a leitura. Meu ir-
mão era nove anos mais novo do que eu e só ocasionalmente constituíamos companhia um 
para o outro. Quando ele tinha cerca de cinco anos, minha mãe resolveu pedir regularmen-
te a uma amiga da família, a Dora Baltazar, que lhe emprestasse um dos seus seis fi lhos, 
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o Vítor, para lhe fazer companhia. Os dois rapazes corriam ambos pela quinta, montados 
em canas, em perseguição de índios imaginários. Quanto a mim, os meus dias passavam-
se a ler, de manhã à noite, tudo o que me caía nas mãos. Não era fácil alimentar a minha 
voracidade e bem depressa estavam esgotados os livros que meus pais me compravam ou 
que recebia como presente de familiares e amigos. Por sorte, minha bisavó Maria da Glória 
tinha o hábito de recortar folhetins de jornais e de os coleccionar, cozidos e em rolos, no 
armário de parede daquele que era agora o meu quarto de cama. Foi esse manancial de 
novelas do século XIX, a maior parte delas traduzidas do francês, que alimentou a minha 
pré-adolescência. Logo de manhã, a seguir ao pequeno-almoço, ia ao armário escolher um 
rolo amarelecido pelos anos e partia à procura de um esconderijo na quinta, entre o arvo-
redo, bem longe dos impulsos de minha mãe, que tinha sempre ideias sobre como ocupar 
produtivamente os meus tempos livres. Descoberto o lugar e uma pedra macia onde sentar-
me, mergulhava de cabeça num mundo desconhecido e cheio de encantos e seguia apai-
xonadamente a trama de historietas que se desenrolavam quase sempre em Paris. Daí que, 
quando cerca de dez anos mais tarde fui pela primeira vez a Paris, tenha descoberto com a 
enorme alegria de quem reencontra amigos de infância o Boulevard Haussman, a Rue du 
Chat qui Pêche, Saint Germain des Prés, o cemitério do Père Lachaise, o Bois de Boulogne 
e tantos outros locais que povoavam o mundo imaginário que eu trazia na mente.

Outra atracção, talvez a maior, que tinha a nossa Quinta da Saúde era um tanque de 
regas, de formato oval, que nós utilizávamos como piscina. Sobre o tanque, debruçava-se 
uma velha e frondosa magnólia coberta de fl ores brancas e perfumadas e havia ao lado 
um chorão de ramos pendentes que lançava sobre as nossas sestas uma sombra macia e 
sempre fresca. O banho no tanque era um ritual regular de fi m de tarde em que participava 
toda a família e eventuais amigos que viessem visitar-nos. E tornou-se particularmente 
animado quando passámos a ser visitados pela família Borges Coutinho. Os mais novos 
mergulhavam, nadavam e improvisavam na borda do tanque cenas inspiradas em fi lmes 
de cowboys, com meu irmão Álvaro e o seu amigo Vítor caindo desamparados para dentro 
de água sob uma saraivada de balas, enquanto os mais velhos assistiam divertidos ao es-
pectáculo, fazendo de vez em quando sugestões de novos lances, que emprestassem mais 
vivacidade ao fi lme. Particularmente emocionante era a entrada em cena do Toni Bor-
ges Coutinho, empunhando uma metralhadora imaginária e metralhando sem piedade os 
dois rapazes, que se contorciam freneticamente antes de desapareceram no fundo da água. 
Finalmente, quando minha mãe entendia por bem pôr fi m à brincadeira, ia buscar uma 
grande melancia e partia-a à nossa frente, na certeza de que a visão daquele apetitoso fruto 
vermelho iria excitar a nossa gula e fazer-nos sair do banho. E lá íamos nós buscar cada 
um a sua talhada, com a avidez de leões esfaimados. As cascas da melancia eram atiradas 
do alto de um muro para o “quartel das galinhas”, lançando enorme confusão entre as suas 
habitantes, que acorriam a disputar o inesperado maná que lhes caía dos céus, cacarejando 
ruidosamente e distribuindo bicadas a torto e a direito para repelir as concorrentes.

Antes da entrada dos Borges Coutinho no círculo das nossas relações, já na década de 
cinquenta, eram poucas as visitas que recebíamos na quinta. Os amigos mais próximos de 
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meus pais não tinham viatura própria e o tio Frederico, que tinha um carro, era demasiado 
comodista para calcorrear a subida íngreme que ia do velho portão da entrada à nossa 
casa. Só no dia 24 de Agosto, aniversário de meu pai, vinha almoçar connosco a família 
Riley da Motta, conduzida de carro pelo John Read, o genro. Inspirado pelos numerosos 
quadros que guarneciam as paredes da casa, representando padres e frades no acto de 
transgredir diferentes tabus estabelecidos pela Santa Madre Igreja – relíquias coleccio-
nadas pelo meu bisavô Serpa – o Motta passava o almoço a contar anedotas de padres e 
frades que tinham gozado de grande popularidade na sua juventude – coincidente com 
a Iª República. E acabava sempre com a cantilena dos sinos das igrejas e conventos de 
Ponta Delgada, cujas badaladas transmitiam em código mensagens amorosas e picantes 
trocadas entre os frades e freiras reclusos.

A casa de família mais próxima que tínhamos durante os Verões na Quinta da Saúde 
era o Solar do Vencimento, na Ribeira Grande, um casarão setecentista onde vivia o tio 
Albano, irmão de minha avó Cristiana. O tio Albano, juiz reformado, casara com uma 
prima de Vila Franca, a tia Maria Guilhermina, que o seguira durante as suas digressões 
pelo continente e pela Madeira, mas que não o presenteara com herdeiros. No fi m da vida, 
quando os conheci, eram um casal de sexagenários que ocupavam aposentos em extremos 
opostos da sua enorme casa e se encontravam apenas à hora das refeições.

O solar era um belo edifício do século XVII, baixo e comprido, que se estendia ao 
longo de um vasto pátio ensombrado por duas imponentes araucárias. Esse pátio era to-
dos os anos cedido a um grupo de teatro local que aí levava à cena uma vez por ano peças 
populares em voga, como a Inês de Castro e o João de Calais. Traziam cadeiras de pau, 
improvisavam um palco e a população de Ribeira Grande invadia o recinto para assistir 
com enorme entusiasmo ao desenrolar de cenas em que, não poucas vezes, o papel de 
prima-dona era desempenhado por um homem de grande barba. A nossa família assistia 
aos espectáculos debruçada das varandas do solar e lembro-me de ter assistido uma vez, 
deliciada, a uma tempestade marítima representada por um barco que passava por detrás 
do palco aos solavancos, transportado numa carroça de bois.

A grandiosidade do solar do tio Albano, visto de fora, contrastava singularmente com 
um interior pobre e descuidado, revelador da decadência de uma família que conhecera 
melhores dias. Que me lembre, a única peça de mobiliário com algum valor, sempre 
mostrada com orgulho aos visitantes, era a cama do tio Albano, de mogno torneado, com 
quatro colunas trabalhadas que sustentavam um dossel destituído de cortinados. E talvez 
o salão, sempre fechado, escondesse uma ou duas preciosidades. Mas, em toda a casa, o 
chão de madeira não era encerado nem amenizado por tapetes, não havia cortinados e o 
tio Albano passava os dias no seu escritório, onde os visitantes eram recebidos e sentados 
à toa em cadeirões desemparelhados e desconfortáveis. As estantes não tinham muitos 
livros, mas ostentavam – surpreendentemente, para quem conhecia o conservadorismo 
do meu velho tio – uma colecção completa das Farpas, esse tesouro da literatura portu-
guesa do século XIX que tão implacavelmente demolia os vícios atávicos da sociedade 
portuguesa.
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Ao fi m do corredor fi cava a vasta cozinha da casa, com o seu chão de pedra negra 
e o seu forno de lenha, presidida pela fi gura imponente da Aurência, uma velha criada 
reduzida à invalidez que passava os seus dias sentada num cadeirão, orientando os outros 
serviçais. E ao lado da cozinha fi cava a casa de banho – outro motivo de orgulho para o 
meu tio, que tinha acabado de substituir a tradicional “retrete de porco” por equipamento 
sanitário moderno, com autoclismo, e comprado uma banheira, também moderna, para 
substituição da tina de latão em que até aí meus tios tomavam o seu banho de imersão 
semanal. Infelizmente, a pressão da água de que dispunham não permitia a instalação de 
chuveiro e os banhos semanais – que ocorriam normalmente ao sábado – continuavam a 
ser de imersão.

As visitas a casa do tio Albano, que nos convidava frequentemente para almoçar, 
não constituíam uma diversão para mim nem para meu irmão e para o seu amigo Vítor. 
Éramos obrigados a assistir a longos almoços à volta da comprida mesa da casa de jantar, 
ouvindo o nosso tio perorar sobre a excelência das uvas da sua propriedade de Vila Franca 
e as dores de cabeça que lhe dava outra propriedade que tinha em Lagoa do Congro – pra-
zeres e preocupações inerentes à vida de um proprietário cujos domínios estavam reparti-
dos pelos quatro cantos da ilha. E era com alívio que víamos fi nalmente minha mãe fazer-
nos sinal de que podíamos levantar-nos e ir à nossa vida. Meu irmão e Vítor, fascinados 
por carros, iam inspeccionar os três carros do tio Albano: um Packard majestoso que só 
saía da garagem excepcionalmente, um pequeno Ford em que o tio Albano era conduzido 
pelo seu vinhateiro Artur nas visitas às propriedades e, fi nalmente, um Cadillac decrépito 
que só era usado pelo Artur para transportar sacos de batatas e outros produtos agrícolas. 
Eu, sempre avessa a máquinas, ia sentar-me na sala de estar a ler o meu livro e esperava 
pacientemente que chegasse a hora de regressarmos a casa.

Capítulo VII: O Liceu Antero de Quental

Por dois longos meses se prolongavam as nossas férias bucólicas, que durante o pri-
meiro mês eram sentidas por mim como uma novidade e como um banho de verde e 
de frescura. Mas em fi nais de Setembro, terminadas as vindimas, quando o vinho doce 
começava a azedar e caíam as primeiras chuvadas do outono, chegava-me a nostalgia da 
vida do liceu e do convívio com as amigas e os amigos que aí tinha. Porque, ao contrário 
do que acontecera na minha passagem pelo liceu do Funchal onde tinha feito o primeiro 
ano do ensino secundário e onde encontrei um ambiente de indiferença e total ausência de 
amigas ou amigos, no Liceu Antero de Quental senti-me desde o primeiro minuto como 
o peixe na água, acarinhada por colegas e professores, entre os quais ser «fi lha do Dr. 
Lúcio Miranda» era uma mais valia importante. O prestígio de meu pai vinha de trás, dos 
primeiros anos da sua vida de professor e do entusiasmo com que se dedicara à sua pro-
fi ssão e à animação cultural da nossa ilha. O seu regresso com a família foi acolhido com 
o afecto e a efusão com que são acolhidos em São Miguel os fi lhos pródigos, ausentes por 
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muitos anos da terra de seus avós e perdidos pelo continente ou pelas Américas. Eu be-
nefi ciei do refl exo desse prestígio desde o início, quando fui integrada numa turma mista 
do segundo ano e me vi cumulada de atenções pelos meus colegas, tanto raparigas como 
rapazes. Além disso, eu fascinava-os pelo exotismo da minha aparência: era uma estranha 
menina cor de chocolate, de longas tranças que minha mãe insistia em manter compridas 
até abaixo da cintura, em tudo diferente no aspecto das minhas colegas micaelenses. E 
minha mãe insistia também em fazer-me usar saias curtas, muito acima do joelho, quando 
as minhas colegas traziam as pernas convenientemente escondidas debaixo de saias que 
lhes desciam até bem meio da barriga da perna.

A primeira vez que fui chamada ao quadro, percebi que os rapazes da minha aula 
se agitavam, trocavam dichotes e riam à socapa tentando espreitar por debaixo da 
minha saia. E, por mais que eu a puxasse para baixo, ela recusava-se a esticar. Nesse 
dia, quando cheguei a casa, exigi que minha mãe me baixasse a bainha para uma al-
tura consentânea com a decência e ela acedeu, tendo percebido que a minha geração 
estava a terminar a infância e a entrar na pré-adolescência. Além destas particularida-
des, meus pais gostavam de me levar a festas vestida à indiana, com um sari ou um 
traje de bailadeira do Punjab que tinham trazido de Goa. A minha aparição, envolta 
nessas roupagens e com uma pintinha vermelha na testa, era saudada por exclamações 
apreciativas por parte das velhas senhoras fascinadas pelo Oriente misterioso que eu 
pretendia representar. 
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Lembro-me a propósito de uma matiné infantil no Palácio de Santana, para que fui 
convidada com a tia Marieta e aonde me levaram vestida de sari branco e coberta de jóias 
de quinquilharia, a que não faltava um brinco no nariz. Estava-se no Carnaval e eu che-
gara do Funchal havia poucos meses, pelo que me sentia muito tímida e desintegrada do 
meio. Meti-me num canto, sem falar a ninguém e foi com grande enleio que vi a dona da 
casa, Gabriela Jácome, atravessar a sala em minha direcção, trazendo pela mão um rapa-
zinho da minha turma, o João Manuel Nunes, enfarpelado num pequeno smoking e tão en-
vergonhado quanto eu. Meigamente, mas com uma voz que não admitia contradição, obri-
gou-nos a ir para o meio da sala dançar um com o outro e em breve entabulávamos uma 
conversação assaz estranha para a nossa idade. Cioso de se mostrar adulto, o João Manuel 
disse-me, com ar importante: «Eu já fui às galinhas». Qualquer coisa me fez suspeitar de 
que não se referia às aves de capoeira que comíamos assadas ou feitas de caril nos nossos 
jantares de festa. Perguntei-lhe por isso: «O que são as galinhas?» E ele respondeu-me, 
com ar angelical, «São mulheres que fazem coisas feias.» Calei-me e fi quei a pensar, 
intrigada, quem seriam essas mulheres e que coisas feias fariam. Só no dia seguinte, no 
liceu, uma colega mais velha a quem pedi explicações me disse o que eram prostitutas e 
em que locais se concentravam na cidade de Ponta Delgada. Contou-me também que os 
rapazinhos imberbes que iam a esses locais procurá-las e ver se tinham alguma sorte eram 
normalmente corridos à pedrada. Nunca cheguei a saber se foi isso que aconteceu ao meu 
colega João Manuel, pois não voltei a ter oportunidade de conversar com ele.

Com o decorrer dos anos, fui adquirindo um estatuto de excepção dentro da comu-
nidade micaelense, que se habituou a aceitar-me e a respeitar-me como diferente, con-
cedendo-me, excepcionalmente, o direito à diferença. Direito esse arduamente con-
quistado por meu pai, que em conferências e artigos de jornal difundia o respeito pela 
milenar civilização hindu e pela grandeza dos seus poetas e dramaturgos. Já na década 
de 1930 meu pai publicara na imprensa local uma série de artigos sobre a civilização 
hindu, posteriormente reunidos e publicados num livro intitulado Índia e Indianos. E 
foi ele quem, através de conferências, revelou à sociedade micaelense a estatura de Ra-
bindranath Tagore, o poeta da criança, e a dimensão panteísta do poeta goês Adeodato 
Barreto, o grande amigo da sua juventude coimbrã. E era eu quem, com os meus treze 
ou catorze anos, ilustrava essas conferências, dizendo poemas que ainda hoje guardo 
na memória. Em festas do liceu e do Clube Micaelense e em serões familiares, passei 
a ser convidada a dizer poemas e fui gradualmente vencendo a minha timidez natural, 
acabando por ter prazer em comunicar a outros a minha fascinação pela poesia. Nesse 
percurso comecei por ser orientada por meu pai e pela tia Marieta e passei depois a 
receber a infl uência de Armando Cortes Rodrigues, esse grande poeta açoriano que foi 
meu professor de francês e me ensinou as regras da métrica e da musicalidade poética.

Foi aos onze anos que conheci e me travei de amizade com a Maria do Carmo, 
uma menina órfã de pai e de mãe, frágil e sensível como uma fl or silvestre batida pelo 
vento. Essa mocinha, dois anos mais velha do que eu, transformava a desgraça que 
tão cedo se abatera sobre si em poemas carregados de uma emoção e de uma matu-
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ridade excepcionais. E eu, que começara a compor pequenas quadras aos oito anos e 
conseguia fabricá-las a propósito de aniversários e outros momentosos acontecimen-
tos familiares, comecei, em contacto com a minha nova amiga, a aventurar-me pelo 
caminho da poesia séria. Na biblioteca, por cima da porta, vigiava-nos o olhar ardente 
de Antero de Quental, adoptado como patrono por todo o jovem micaelense com ambi-
ções literárias. E cá em baixo, nas aulas, estava sempre à mão o nosso Armando Cortes 
Rodrigues, de humores imprevisíveis, mas invariavelmente disposto a ler e a comentar 
criticamente as nossas experiências poéticas. Lá íamos as duas, a Maria do Carmo e 
eu, procurá-lo ao gabinete que partilhava com o reitor para lhe mostrarmos a nossa 
produção. E, quando chegava a altura dos Jogos Florais, apresentávamos a concurso o 
poema que nos parecia mais susceptível de agradar ao júri. A Maria do Carmo ganhou 
nesse ano um primeiro prémio, com o poema intitulado «O poço fundo». Eu tive de 
me contentar com uma Menção Honrosa, tudo o que um pesado soneto de ressonância 
anteriana foi capaz de me alcançar.

Para além de tentativas poéticas, a minha experiência literária incluiu um folhe-
tim inspirado nas novelas da minha bisavó, de que eu escrevia ao fi m de semana um 
episódio, para ser lido à segunda-feira às minhas colegas, na sala das alunas. Ao fi m 
do terceiro ou quarto episódio, falhou-me a inspiração e as minhas colegas esperaram 
em vão por um epílogo que nunca chegou a ver a luz do dia. Esta falta de persistência 
não obstava a que eu tomasse muito a sério a minha vocação de escritora. A tal ponto 
que, com doze anos incompletos, quando interrogada numa aula sobre a profi ssão que 
queria ter no futuro, respondi, sem hesitar, «Escritora». Ao que a D. Georgina, mais 
conhecedora do que eu da espinhosa realidade e das maldições que amarguravam a 
vida dos literatos, comentou sabiamente: «Mas isso não é uma profi ssão!»

Aos treze anos, prematuramente como em tudo, fui apresentada à nata da sociedade 
micaelense num baile do Clube Micaelense, a mais conservadora instituição de Ponta 
Delgada. Foi chamada a Maria dos Anjos – uma velha costureira amiga da pinga que 
trabalhava regularmente em nossa casa, transportando no fundo do seu enorme saco 
um frasco de aguardente de que ia bebendo tragos à socapa – para se encarregar de 
transformar um vestido de baile de organdi cor-de-rosa que pertencera à tia Marieta 
numa vestimenta adaptada ao meu corpo. Lá vinha a Maria dos Anjos, todas as ma-
nhãs, vestida de castanho da cabeça aos pés – desde o chapéu, que enfi ava às três 
pancadas, ao longo casaco comprido, às meias e aos sapatos – em obediência a uma 
promessa feita a Nossa Senhora do Carmo. Tirava o chapéu, despia o casaco e sentava-
se em frente da máquina de costura, pronta a ouvir as instruções de minha mãe, que 
comandava as operações. Lançava-se ao trabalho e eu era chamada de vez em quando 
para me submeter a provas, essa experiência desesperante pelo imobilismo a que me 
obrigava durante minutos que pareciam séculos.

Quando o vestido de baile fi cou pronto e me vi ao espelho com ele no corpo, a 
minha imagem não me deslumbrou. Eu era nessa altura uma raparigota grandalhona e 
sem graça. Pelo menos, era assim que me sentia. Cortadas as minhas tranças, que me 
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davam um toque oriental, o meu espesso cabelo preto insistia em crescer liso, duro e 
espetado, resistindo teimosamente a qualquer tentativa de domação. Tinha-me tornado 
uma mocinha semelhante a tantas outras, apenas mais escura e porventura mais desa-
jeitada do que a maioria das adolescentes. A consciência desse facto fazia com que, 
sem deixar de me sentir imensamente excitada e curiosa, eu aguardasse o meu primei-
ro baile com uma insegurança e timidez extremas. Na verdade, foi uma dura provação, 
que me desiludiu bastante e quase me fez perder a vontade de repetir a experiência. 
Senti-me perdida nesse enorme salão, onde não conhecia praticamente ninguém. Não 
encontrei uma única das minhas colegas de liceu. Na verdade, dessas, as poucas que 
frequentavam festas iam aos bailes do Ateneu Comercial, um clube menos exclusivo, 
aberto à média e pequena burguesia. Quanto aos rapazes da minha aula, havia entre 
esses uma percentagem um pouco mais elevada que, pela sua origem social, teriam 
acesso ao Clube Micaelense, mas eram à data muito novos para serem admitidos a 
bailes de cerimónia.

Na verdade, tudo no Clube Micaelense se conjugava para intimidar as debutantes. 
As velhas senhoras, alinhando-se sentadas em volta da sala, de indumentária grave e 
lorgnon assestado para inspeccionar as toilettes, bisbilhotar as preferências dos jovens 
dançarinos e lançar olhares severos e reprovadores sobre qualquer esboço de atitude 
menos própria. O cantinho da “nata da nata”, ou seja, dos arrogantes descendentes dos 
donatários, pavoneando-se num círculo fechado a que eram admitidos apenas algumas 
eleitas e olhando sem ver o resto da maralha que se dignavam honrar com a sua pre-
sença. E os machos predadores, impecavelmente vestidos de smoking preto e lacinho, 
concentrando-se de pé junto às portas à espera dos primeiros compassos de valsa de 
abertura para saltarem com sofreguidão sobre as presas – inocentes meninas vestidas 
de branco, rosa ou azul pálido, que aguardavam, aparentando indiferença, o par que 
lhes caberia.

Nessa noite, memorável entre todas as outras por ser a primeira, atracara à Doca de 
Ponta Delgada um navio-escola espanhol e o Clube Micaelense foi invadido por uma 
chusma de cadetes e ofi ciais espanhóis, ávidos de dar ao pé e de conviver com «las 
niñas». Como era habitual nestas alturas, os autóctones sentiam-se picados pela con-
corrência desleal destes marítimos em grande uniforme. Os uniformes tinham muita 
saída entre as jovens micaelenses e, sabendo-o, os nossos rapazes preferiam evitar a 
competição, retirando-se da arena dançante para se refugiarem no bilhar e na laranji-
nha. Alguns resolviam mesmo atravessar o Largo da Matriz de laço e colarinho engo-
mado para procurar asilo no Ateneu Comercial.

Foi assim que eu, acabada de fazer a minha primeira aparição no Clube Micaelense, 
me vi subitamente nos braços de um cadete espanhol a dançar um tango argentino. Eu 
nunca tinha frequentado aulas de dança e não sabia dançar o tango nem qualquer das 
outras danças então em voga. Só algum tempo mais tarde, ao fi m de muita prática e 
de ensaios em casa, acabei por dominar com segurança e até com grande entusiasmo e 
profi ciência os vários ritmos que nos eram oferecidos pela orquestra de Teófi lo Frazão. 
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Nessa noite, sofri horrores dando e recebendo pisadelas, procurando em vão seguir as 
evoluções do meu par e sentando-me fi nalmente, ofegante e aliviada, quando acabou 
a provação. Não voltei a ser convidada e encolhi-me no meu canto, esperando penosa-
mente que viessem chamar-me para voltarmos a casa.

De regresso ao meu quarto, livre da vestimenta de gala e metida entre lençóis, 
perdi-me a meditar sobre a vacuidade da experiência por que tinha passado e procurei 
purifi car-me lendo Tagore e Antero de Quental. Sabendo de antemão, no entanto, que 
voltaria a repetir a mesma experiência dezenas de vezes, até me sentir no Clube Mica-
elense tão à vontade como rei em casa de seu sogro.

Na verdade, eu gostava de festas, sobretudo dos bailes do meu liceu. Ao Liceu An-
tero de Quental – gerido pela mão complacente de João Anglin, um reitor bonacheirão, 
interessado sobretudo em viver em paz e em evitar situações em que tivesse de exercer 
autoridade – não chegara ainda o fervor com que, nos liceus do continente, os guar-
diões da Mocidade Portuguesa se empenhavam em estabelecer uma feroz segregação 
de sexos. A maioria dos professores era a favor da co-educação por saberem através 
de experiência própria que com turmas mistas se conseguia melhor aproveitamento 
escolar. Além disso, o número de raparigas inscritas nessa época não era sufi ciente 
para o estabelecimento de um liceu exclusivamente feminino. Havia de facto algumas 
normas que, em princípio, procuravam estabelecer uma separação entre os dois sexos, 
mas essas normas não eram rigorosamente cumpridas. Assim, decretara-se que rapazes 
e raparigas entrassem no liceu por portões separados, mas, de facto, cada um entrava 
pelo portão que mais lhe convinha. Estava estabelecido também que rapazes e rapa-
rigas utilizassem regularmente o campo de jogos em dias alternados, mas as fi lhas do 
reitor eram as primeiras a ir passar tardes sentadas no relvado do campo de jogos com 
os namorados. E as turmas mistas mais adiantadas, quando lhes calhava ter a bênção 
de um “furo”, conseguiam invariavelmente obter permissão especial para ir passá-lo 
a jogar voleibol no campo de jogos. Rapazes e raparigas patinavam juntos no ringue 
de patinagem e treinavam-se a jogar hóquei em patins. E as idas à Cantina, a meio da 
manhã e a meio da tarde, proporcionavam outras oportunidades de convívio entre ra-
parigas e rapazes. Foi nessas idas que, com cerca de quinze anos, travei conhecimento 
com o Bruno da Ponte, cujos dotes de conversador me cativaram logo. Não que o con-
teúdo das nossas conversas, nessa altura, ultrapassasse o âmbito da bisbilhotice local, 
mas divertia-me porque se tratava de uma bisbilhotice inteligente e bem-humorada, 
que retomávamos com prazer sempre que havia ocasião para isso. Foi essa a raiz de 
uma amizade que viria a prolongar-se e a fortalecer-se através de toda a nossa vida.

Para além destes contactos ocasionais, o ano escolar era entremeado de festas dan-
çantes nas salas do ginásio ou da biblioteca. Eram tardes muito animadas, abertas a 
todos os alunos e ex-alunos, não havia traje de cerimónia nem nenhum dos requintes 
exigidos no Clube Micaelense e todos dançavam – ou pisavam os pés alegremente uns 
dos outros – sob o olhar benévolo de um único professor, especialmente destacado 
para abdicar do seu domingo em família a fi m de exercer as funções de vigilante. Na 
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verdade, pouco havia que vigiar, pois, de um modo geral, ambos os sexos primavam 
por observar as mais meticulosas regras do bom comportamento. Qualquer rapariga 
que permitisse avanços impróprios ao seu par era olhada pelas colegas com uma repro-
vação fulminante e arriscava-se a sofrer o ostracismo da comunidade feminina.

Além destas grandes festas, animadas por orquestra, os alunos dos anos mais adian-
tados organizavam na cantina, nas semanas anteriores ao Carnaval, pequenos “chás 
dançantes” ao som de gira-discos para festejar os dias de Amigos e de Amigas. E a 
tradicional festa de despedida dos fi nalistas comportava um almoço na cantina, segui-
do de pé de dança, sob o olhar severo da D. Amanda, um velho dragão que geria com 
mão de ferro o funcionamento da cantina e era mais temida do que qualquer professor.

Além dos bailes, outro acontecimento que contribuía para nos aligeirar a pesada 
carga do estudo era a récita anual, organizada por três ou quatro professores entusiastas 
que se juntavam para pôr de pé um espectáculo ambicioso, constituído normalmente 
por uma peça, cuja escolha e encenação cabia a António Roberto Rodrigues, esse bri-
lhante amador que devotou toda a sua vida ao teatro, e uma revista, escrita por meus 
pais, que incluía canções, danças e variedades múltiplas, correspondentes a talentos re-
velados, ano após ano, pelos alunos do liceu. Os professores que, durante o meu tempo 
de liceu, participaram na organização dos espectáculos eram sobretudo João Bernardo 
Rodrigues como animador musical permanente, meu pai e Armando Cortes Rodrigues 
como scriptwriters, e Lígia Matos como coreógrafa. Um ano apenas, esteve a cargo de 
Manuel Maria de Melo, professor de Canto Coral, a encenação de uma opereta, tarefa 
hercúlea que exigiu vários meses de ensaios e esteve prestes a ser abandonada sem 
atingir a noite de estreia. Nesse espectáculo, eu, que sempre manifestara uma enorme 
incapacidade para o teatro, fui escolhida para desempenhar o papel de Rainha Jorga e 
entrava no palco, transportada de palanquim, aos ombros de quatro infelizes escravos. 
Desafortunadamente, não consegui corresponder às expectativas do encenador cantan-
do com um mínimo de afi nação a minha parte, pelo que este, em desespero de causa, 
não querendo dar-me o desgosto de me retirar o papel para o entregar a melhor cantora, 
decidiu pôr-me a declamar os meus dizeres, mantendo a melodia apenas como fundo 
musical. Quando, fi nalmente, o espectáculo saiu a público, primeiro no liceu, depois 
no Coliseu e, fi nalmente, no Teatro da Ribeira Grande, teve enorme sucesso e o nos-
so professor de Canto Coral viu recompensados todos os esforços nele dispendidos. 
Quanto aos estudantes que foram obrigados a marchar alegremente para o ginásio do 
liceu todas as noites enquanto duraram os ensaios, só tiveram a agradecer-lhe o prolon-
gamento desusado desse compasso de espera e aproveitaram-no muito judiciosamente, 
acasalando-se com parceiros da sua eleição em namoros que, salvo raras excepções, 
acabaram por conduzi-los à contracção do sagrado nó.

Esta descrição sumária das diversões proporcionadas aos estudantes do liceu pode-
rá induzir os leitores no erro de pensar que a nossa vida decorria em festa permanente. 
Não era essa a dura realidade que tínhamos de enfrentar estoicamente todos os dias 
durante o ano escolar: da segunda à sexta, aulas que principiavam às 8.30 e acabavam 
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às 16 ou 17 horas, com um intervalo de uma hora e meia para o almoço. Depois, entre 
as 17 e as 19 horas, para uma considerável parte dos alunos – em que eu me incluía 
– havia as salas de estudo, onde se faziam trabalhos de casa e se estudava sob a orien-
tação de um professor. Eu chegava a casa, com meu pai ou com colegas, já de noite, 
vendo a lua despontar por cima do casario da minha rua. E, se queria de facto manter 
notas que satisfi zessem minimamente meu pai – e ele não se considerava satisfeito 
com qualquer nota inferior a 16 – era obrigada a continuar a estudar no meu quarto de-
pois do jantar, pela noite dentro, ao som de um pequeno rádio que amenizava os meus 
solitários serões. Foi assim que vim a descobrir que resolvia exercícios de matemática 
mais rapidamente ao som de música ligeira. A música clássica, que também apreciava, 
absorvia-me demasiado e retirava-me a concentração no trabalho.

Capítulo VIII: O inconformismo possível

Apenas o serão da quinta-feira era sagrado para a nossa família. À quinta-feira, 
meus pais tinham reservado o serão para o convívio com duas famílias com quem 
mantinham relações privilegiadas: os Riley da Motta e os Frazão Pacheco. A amizade 
com Cristiano Frazão Pacheco e com sua mulher, a D. Valentina, era de data mais 
recente do que a que unia meu pai ao seu antigo reitor. Frazão Pacheco, senhor da ge-
ração de meus avós, era um industrial micaelense possuidor de uma pequena fábrica de 
conservas de peixe e de uma empresa de exportação de ananases, a Corretora. Era um 
homem excepcionalmente inteligente e culto, que passava parte de sua vida em Paris 
e estava sempre a par das últimas novidades literárias. Traduzira Eça de Queiroz para 
francês, dera-se com historiadores e poetas e possuía uma valiosa biblioteca, a que eu 
recorria sempre que me faltava alimento intelectual. Foi através dessa biblioteca que 
tomei conhecimento com Tolstoi e li apaixonadamente Guerra e Paz e Ressurreição 
com apenas dezasseis anos e sem maturidade ainda para apreender toda a riqueza des-
sas obras. Alguma coisa me fi cou, contudo, do ideal de justiça social que as permeava. 
Frazão Pacheco, um queiroziano ferrenho que recitava de cor passagens inesquecíveis 
do seu autor predilecto, fora paradoxalmente casar com D. Valentina Pinheiro Chagas, 
fi lha de Manuel Pinheiro Chagas, esse intelectual conservador impiedosamente ridi-
cularizado e reduzido a farrapos por Eça nas Notas Contemporâneas. D. Valentina, 
que fora segundo relatos coevos uma jovem muito bela, rendera-se às suas atenções, 
irremediavelmente fascinada pelo seu espírito brilhante e pelo seu físico sedutor. Fora 
uma grande paixão de parte a parte e D. Valentina, que amava e respeitava o pai, resig-
nou-se a passar o resto da vida ao lado de um marido que não escondia a sua admiração 
pelo maior adversário do seu progenitor.

Creio que foi através dos Riley da Motta que meu pai conheceu Frazão Pacheco 
e decidiu cativá-lo para a sua intimidade. Assim, em quintas-feiras alternadas, as três 
famílias reuniam-se, ora em casa de uns, ora em casa de outros. As senhoras traziam 
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consigo um trabalho de mãos, a dona da casa preparava um chá e um bolinho para 
serem servidos por volta das dez horas e conversava-se pela noite dentro, mas nunca 
até muito tarde, já que o dia seguinte era dia de trabalho. Eventualmente, participavam 
nas reuniões outras pessoas: minha avó era uma presença habitual, mas João Bernardo, 
meu professor de História, sempre convidado, só ocasionalmente fazia a sua apari-
ção, que era saudada com grande alegria, já que as suas contribuições emprestavam à 
conversa uma vivacidade e uma graça muito especiais. Nesses dias, particularmente 
apreciados por mim, falava-se de personagens históricas e as fi guras de Catarina de 
Médicis, do Papa Alexandre VI e de Napoleão, entre outras, desfi lavam ante os meus 
olhos extasiados com todo o brilho e toda a cupidez que os caracterizavam.

Eu era demasiado jovem, ignorante e tímida para me atrever a abrir a boca, mas 
adorava sentar-me no chão, ao lado da cadeira da minha avó, a ouvir as conversas dos 
adultos, quando se tratava de adultos interessantes. E gostava de sentir a mão de mi-
nha avó passar-me sobre o cabelo – as únicas carícias que me lembro de ter recebido 
dessa linda senhora de cabelos brancos e sorriso luminoso. Diga-se de passagem que, 
à data dessas carícias, já o meu cabelo fora domesticado e apresentava um lustro e 
uma ondulação convidativos. Uma recordação que me fi cou dessas reuniões é que as 
senhoras se sentavam em semicírculo, todas juntas, de um dos lados da sala, oposto ao 
dos homens, fazendo tricot ou outros trabalhos de agulha. Mantinham-se quase sempre 
silenciosas, evitando interromper e ouvindo com aparente interesse conversas em que 
não participavam, provavelmente porque o tema estava fora do seu alcance e das suas 
preocupações. Só a tia Júlia se aventurava de vez em quando a fazer uma referência 
a livros de autoras que eram à data best-sellers, como Pearl S. Buck ou Daphne du 
Maurier, então muito em voga, mas os seus comentários não encontravam eco. Cada 
uma das senhoras presentes, com excepção da minha avó, que era viúva, se revia no 
brilhantismo de um marido de que era um mero refl exo. E, ao fi m de um serrão assim 
passado, eu ia para a cama meditar sobre a abdicação que representa o casamento para 
toda a mulher que conscientemente embarca nessa forma de alienação. E pensava para 
mim que só uma paixão devastadora podia justifi car que alguém assim abdicasse da 
sua individualidade por uma vida inteira.

Fosse como fosse, essa convivência semanal com pessoas de cultura laica e aberta 
aos ventos que sopravam de além dos Pirinéus foi muito importante para a minha 
formação. Além de Tolstoi, marcaram-me as obras de Romain Rolland e de Anatole 
France, dois autores que meu pai apreciava muito especialmente. Mais tarde, com a 
inclusão do Toni Borges Coutinho nos serões de quinta-feira, foi introduzido nas dis-
cussões o nome de António Sérgio, seu autor favorito, que meu pai também conhecia 
e admirava. Apenas o marxismo estava totalmente ausente destas tertúlias. Sobre este, 
meu pai só trocava impressões com o seu colega e antigo aluno Gaspar Teixeira, com 
quem voltava todos os dias do liceu. Passeavam os dois interminavelmente na nossa 
rua antes de meu pai se decidir a entrar em casa. Muitas vezes, trazia consigo números 
da revista Pensée e de livros de divulgação marxista, que me passava para as mãos e 
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que eu tentava em vão ler, acabando sempre por desistir por os achar áridos e destituí-
dos de qualquer atractivo. Meu pai, que tinha o espírito aberto à ideia de que o marxis-
mo e o socialismo representavam o futuro da humanidade, empenhava-se em conciliar 
o marxismo com o hinduísmo e o materialismo com o idealismo, através da defesa de 
que espírito e matéria são formas diferentes da mesma substância.

Muito antes, porém, da institucionalização dos serões da quinta-feira e do apa-
recimento de Gaspar Teixeira, existia em nossa casa o culto privado da luta pela 
libertação da Índia do jogo do colonialismo inglês e o acompanhamento permanente 
do progresso do movimento gandhista. Meu pai seguia diariamente os noticiários 
da BBC e punha ao corrente dos acontecimentos não só a família próxima como os 
colegas do liceu com quem tinha oportunidade de trocar impressões. Entre estes, con-
seguiu granjear alguns adeptos que se tornaram admiradores fervorosos de Gandhi. 
Um deles era o Padre Rebelo, a quem ouvi dizer numa aula «O que eu queria era ir 
à Índia baptizar aquele homem!» Ao serão, meu pai lia-nos em voz alta as cartas de 
Nehru a sua fi lha Indira, escritas na prisão e coligidas no livro Glimpses of World 
History, publicado em Londres em 1934, ano do meu nascimento. E quando fi nal-
mente, em 1947, os ingleses decidiram abandonar a sua “jóia da coroa”, dando início 
à vaga imparável de descolonização que iria a partir daí varrer o mundo, viveram-se 
em nossa casa momentos de grande emoção. Logo a seguir, o assassinato brutal de 
Gandhi por um fanático veio ensombrar a nossa alegria. Havia nessa noite um baile 
no Clube Micaelense e preparávamo-nos há vários dias para esse evento festivo. Meu 
pai, profundamente chocado com a notícia que acabara de ouvir na rádio, decidiu que 
a nossa família não iria ao baile. Pouco tempo depois, chegou-nos a notícia de que, 
por ocasião da chegada das cinzas de Gandhi a Goa e da enorme manifestação popu-
lar que acompanhou o seu lançamento ao rio Mandovi, meu tio Alvito fora destituído 
do seu cargo de administrador do concelho de Bardez. Os dois motivos apontados 
foram: o facto de meu primo Babucho, que tinha então onze anos, ter participado na 
manifestação, juntamente com um grupo de alunos da escola inglesa que frequentava, 
agravado pelo facto de um agente do governo que visitou a casa de meu tio para lhe 
pedir explicações do comportamento do fi lho ter encontrado, mesmo à entrada, um 
proeminente busto do Mahatma.

Se existiam em Ponta Delgada, em fi nais da década de quarenta, outros nichos que 
se subtraíssem ao pesado véu de obscurantismo que envolvia Ponta Delgada, eu não 
os conhecia. Soube mais tarde que o escritor Pedro da Silveira tinha passado ali algum 
tempo e exercido a sua infl uência sobre um grupo de rapazes da minha geração. Mas 
nunca o encontrei nem ouvi falar dele até ao dia em que, já a estudar em Lisboa, o co-
nheci como comensal da pensão da D. Esperança, temperando o almoço com a sua ma-
ledicência, com o seu ódio aos “portugas” e com o fumo dos cigarros que ia acendendo 
e consumindo todas as vezes que acabava de comer cada um dos pratos da refeição.

Para mim, a única nota discordante existente na nossa pequena cidade era a missão 
protestante que se erguia na minha rua, ostentando um placard com os dizeres «Vinde 
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a mim, todos os que estais cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei». Pendurada no 
meu posto de observação predilecto – a janela da sala de estar – via às vezes sair dali 
o pastor e sua mulher, um casal de ingleses asceticamente magros e de rosto anguloso 
cujas silhuetas negrejantes se destacavam das dos outros transeuntes. E, aos domin-
gos, para ali passava também meu tio-avô Duarte Tavares do Canto, acompanhando a 
mulher e a sogra, representantes da família Cordeiro e dignas depositárias de uma fé 
protestante inquebrantável. Essas duas senhoras, herdeiras da substancial fortuna e das 
crenças religiosas do Eng.º José Cordeiro, introdutor da luz eléctrica na ilha de São Mi-
guel, demarcavam-se com panache do pesado bloco católico dominante e percorriam a 
curta distância que separava a sua casa da Rua Nova da igreja protestante – orgulhosa-
mente envoltas no negrume das suas vestes e dos seus chapéus de aba puritanos – para 
assistir ao serviço religioso dominical. Eu tinha a oportunidade de visitar anualmente a 
grande e austera casa desta família, levada por minha mãe em ronda natalícia a desejar 
boas festas aos seus sete tios maternos. E, não poucas vezes, fui testemunha das ex-
plosões de fúria da velha D. Margarida que, pressentindo nos visitantes alguns laivos 
de insubmissão ao credo dominante na cidade, aproveitava a ocasião para dar largas 
às suas ideias, vociferando apaixonadamente contra os dogmas da Igreja Católica e 
acompanhando as suas invectivas com violentos socos numa mesa que tinha à mão.

Na parte ocidental da minha rua, a caminho da Mãe de Deus, fi cava o gradeamento 
e o portão do Cemitério dos Ingleses, um recinto inconspícuo povoado de sombras te-
nebrosas por onde eu era obrigada a passar de noite sempre que regressava sozinha de 
um jantar em casa de minha avó. Nunca, que eu soubesse, durante os anos em que vivi 
na Rua Margarida de Chaves, foi ali realizado um funeral. E nunca as austeras campas 
dos súbditos britânicos entrevistas através das grades recebiam fl ores ou visitas. Na 
verdade, os nomes ingleses que perduravam na ilha – os Ivens, os Read – tinham-se 
fundido com famílias locais e, muito provavelmente, escolhiam como última morada 
o Cemitério de São Joaquim, onde os sumptuosos jazigos das grandes famílias convi-
viam de perto com as modestas campas da pequena burguesia e com a vala comum, 
que albergava os restos mortais da multidão anónima.

Mais misteriosa ainda do que a comunidade protestante era para mim a comunidade 
judaica, simbolizada pelo Pico de Salomão, a norte de Ponta Delgada, onde a família 
Bensaúde tinha uma moradia e se instalava, em sobranceiro isolamento, durante as 
curtas visitas que, em viagens de férias, fazia à ilha. Eu ignorava, até muito recente-
mente, que existia em Ponta Delgada uma sinagoga e um Cemitério dos Judeus, nunca 
vi nenhum membro da poderosa família Bensaúde e conheci apenas, por referências 
póstumas de minha mãe, as fi guras de Alfredo Bensaúde e de sua mulher, Jeanne Ben-
saúde – a Madame Bensaúde, como lhe chamavam – que tinha vindo acabar os seus 
dias à ilha de São Miguel e que, durante os seus últimos anos de vida, tinham mantido 
uma estreita convivência com meus pais. A Casa Bensaúde, implantada no Largo da 
Matriz, entre o Clube Micaelense e o Ateneu Comercial, era uma realidade impossível 
de ignorar, mas as suas actividades nos Açores estavam inteiramente a cargo de ge-
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rentes. Os Bensaúdes primavam pela invisibilidade e exerciam o seu incomensurável 
poder por delegação.

O único judeu eminente permanentemente estabelecido em Ponta Delgada e ve-
nerado pela sua competência era o Dr. Friedman, um médico que fugira da Alema-
nha nazi durante a guerra e, sob os auspícios dos Bensaúde, viera instalar-se com sua 
mulher na ilha de São Miguel. Possuía uma vivenda na Avenida Gaspar Frutuoso e o 
consultório onde o visitei algumas vezes, na Rua da Arquinha, estava aberto tanto às 
famílias abastadas, que a ele recorriam sempre que eram atacadas por doenças graves, 
como à população pobre, que benefi ciava de consultas gratuitas uma vez por semana. 
Além deste médico, cuja fi gura se destacava, circundada por um halo de quase santi-
dade, conheci apenas, no liceu, dois ou três colegas judeus, de origem polaca, fi lhos 
de comerciantes de fazendas e de quinquilharia com lojas abertas no centro da cidade.

A julgar pelas aparências, estas pequeníssimas minorias religiosas, muito reserva-
das e discretas na prática dos seus cultos e no seu relacionamento com a comunidade 
em geral, eram aceites sem manifestações exteriores de intolerância ou preconceito. 
No caso dos Bensaúde, tratava-se de uma família economicamente poderosa, que dava 
trabalho a muita gente e recompensava generosamente aqueles que os serviam. Em 
nada interferiam com as crenças religiosas da maioria católica. E, não constituindo 
comunidades numerosas nem localmente concentradas, não eram vistas como uma 
ameaça à supremacia da cultura dominante.

Uma forma de contestação com que tive contacto cedo na vida foi a greve. Andaria 
eu pelos meus treze ou catorze anos, quando uma manhã, ao chegar ao liceu com uma 
colega, verifi quei que os portões estavam fechados e eram policiados por um piquete 
de greve capitaneado pelo Mário Barradas, aluno dos últimos anos do liceu que eu 
apenas conhecia de vista. Quando os olhamos perplexas, o Mário Barradas declarou 
com voz autoritária: «Aqui não entra ninguém. Hoje há greve. Chegaram os nossos 
expedicionários de Angola e temos de ir recebê-los. Há uma missa campal no Campo 
de São Francisco: é para lá que vocês vão.» Eu já tinha ouvido falar do corpo expe-
dicionário que fora dos Açores para Angola. Mais, tinha sido agarrada pela D. Lígia 
Matos para ser madrinha de um desses pobres rapazes e para lhe mandar regularmente 
uma carta e um pacote de cigarros Santa Justa. Mas isso passara-se havia muito tempo 
e até já me esquecera de que tinha um afi lhado. Agora, aí estava ele de regresso e eram 
os meus colegas mais velhos, com toda a autoridade que lhes conferia a idade, que nos 
mandavam recebê-lo, a ele e aos companheiros. Havia que obedecer. Fiz um sinal à 
minha colega e lá marchámos as duas, obedientemente, até ao Campo de São Francis-
co, a tempo de ver o Padre Ferreira levantar o cálice perante esses jovens fardados de 
caqui castanho, que muito provavelmente ignoravam tanto quanto eu os motivos que 
os tinham levado a Angola e os que agora os faziam regressar. Nem creio que o Mário 
Barradas os soubesse, mas a organização de uma greve seduzia-o e, obviamente, agar-
rara o primeiro pretexto para testar as suas capacidades de organizador. Quanto a mim 
foi essa a primeira greve em que participei e só dez anos mais tarde, já em Inglaterra, 
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voltaria a repetir a experiência. Como era de esperar, entre tantos soldados em forma-
tura no Campo de São Francisco, não reconheci o meu afi lhado nem ele me reconheceu 
a mim. E regressei a casa para um dia enfadonho, sem aulas nem outras ocupações que 
as substituíssem.

Esse episódio ilumina a minha total ignorância da realidade política do país e a 
ainda mais total indiferença que eu devotava a esse assunto. Na verdade, a prática 
inexistência da Mocidade Portuguesa no nosso liceu levava a que fosse desconhecido 
entre nós o fervor patriótico que dominava os liceus do continente. E nunca me aper-
cebi de que existisse entre os meus professores o culto dos valores de Deus, Pátria e 
Família tão insistentemente apregoados pelas “forças vivas da Nação”. Os habitantes 
de São Miguel em geral e as minhas colegas do liceu em particular eram indubitavel-
mente tementes a Deus e obedientes aos seus deveres de bons católicos, frequentavam 
as numerosas igrejas locais, papavam as suas hóstias e faziam e cumpriam promessas, 
sobretudo ao Senhor Santo Cristo, cuja intervenção era invocada frequentemente por 
altura dos exames. Depois de saírem as notas, várias colegas minhas rezavam o terço 
arrastando-se de joelhos sobre a pedra dura do adro da Igreja do Senhor Santo Cristo, 
em pagamento de promessas feitas antes do exame. Mas a esfera religiosa e a autori-
dade da Santa Madre Igreja eram vistas como independentes do poder político. Nos 
Açores, nunca privei com ninguém que acalentasse o culto de Salazar e o declarasse 
salvador da pátria. É certo que também não ouvia ninguém criticá-lo ou pôr em causa 
a sua autoridade. O assunto era ignorado e não havia sequer necessidade de o evitar 
porque ninguém se lembrava de falar dele.

Da mesma forma, cultivava-se a família, a autoridade do pater familiae era incon-
testada e a solidariedade familiar era um sentimento tão real que não havia necessidade 
de o invocar, já que cada membro da família o interiorizava espontaneamente. Quanto 
à noção de pátria, olhando para trás e se bem me lembro, era uma ideia demasiado vaga 
para ser cultivada. As ilhas dos Açores estavam longe da metrópole e o sentimento au-
tonómico, agitado como bandeira desde o século XIX, traduzia-se numa animosidade 
latente contra o Continente e numa rejeição automática dos continentais, a não ser que 
estes demonstrassem, por palavras e obras, que consideravam os Açores a região mais 
bela do mundo e não tratassem os seus habitantes como provincianos rústicos, indig-
nos de serem tomados a sério, o que raramente acontecia.

Todas estas considerações servem de preâmbulo a um episódio que abalou a paz 
podre em que se vivia na nossa pequena cidade por altura do meu quinto ano do liceu. 
Uma tarde – estava-se em plena campanha eleitoral para as Presidenciais de 1949 – 
aos cartazes que decoravam as paredes do nosso liceu, exibindo dísticos destinados a 
inculcar em nós uma sólida formação cívica – como o de «Se soubesses quanto custa 
mandar gostaria mais de obedecer toda a vida» ou de «O fumo do tabaco contém um 
veneno, a nicotina, etc.» – vieram juntar-se outros que anunciavam as eleições presi-
denciais e ostentavam fotografi as de Salazar e de Carmona. Ao lado, outro cartaz exi-
bia uma imagem de Norton de Matos vestido com um avental dos maçons e levantando 
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no ar o pesado martelo dos pedreiros livres. Os mesmos cartazes foram colados nas 
paredes da nossa sala das alunas, deixando-nos totalmente indiferentes e não desperta-
ram em mim a mínima curiosidade. Soube mais tarde que, pela mesma altura, meu pai 
saía à noite para ir a reuniões da oposição, mas ele próprio nunca falou desse assunto 
à minha frente.

Entretanto, num desses dias fui atacada por uma gripe e tive de ausentar-me das 
aulas por algum tempo. Quando regressei, notei a ausência de uma das minhas cole-
gas, a Eduarda Weber. Alguém me informou de que estava suspensa e proibida de vir 
às aulas enquanto não fosse tomada uma decisão sobre uma grave infracção por ela 
cometida. Contaram-me então que a Eduarda Weber – que era prima de um dos nossos 
professores, o Gaspar Teixeira, conhecido pela sua contestação ao regime vigente, e 
que provavelmente fora infl uenciada pelas suas conversas – tivera a audácia de escre-
ver, por baixo das fotografi as de Salazar e Carmona, os terríveis insultos de «estúpido» 
e «burro». Algumas colegas que assistiram ao acto – segundo me disseram, movidas 
sobretudo pela indignação contra a infracção que representava escrever a tinta sobre 
as paredes do liceu e não por uma reverência fervorosa ao regime – fi zeram roda em 
volta da rapariga, insultando-a e fazendo menção de lhe bater. Não sei bem como ter-
minou o episódio, mas o certo que é que o caso chegou aos ouvidos da PIDE local, que 
tratou de interrogar as implicadas no incidente e de impor que o Reitor suspendesse a 
acusada das aulas e lhe fosse instaurado um processo. Aguardava-se que fosse tomada 
uma decisão superior sobre o assunto. Desta vez, meu pai falou em casa, abertamente, 
do caso da Eduarda Weber e disse que decidira interceder em seu favor junto do Eng.º 
Pedro Cymbron, nosso primo, que era nessa altura deputado à Assembleia Nacional. 
E foi graças à intervenção deste – a pretexto de se tratar de uma jovem de catorze 
anos, a quem não podiam ser imputadas pesadas responsabilidades – que a Eduarda 
foi perdoada e regressou às aulas. Quanto a mim, totalmente indiferente nessa altura à 
situação política do país, lembro-me apenas de que a minha tia Fernanda me disse um 
dia: «Quando a Eduarda voltar às aulas, faz-lhe companhia. Ela precisa de amigas.» 
Por solidariedade – e não por motivos de identifi cação política – aceitei a sugestão e foi 
assim que a Eduarda, que até aí fora para mim uma colega distante, passou a ser uma 
das minhas melhores amigas.

Da mesma forma que a propaganda salazarista não era abertamente feita por nin-
guém – a não ser pelo Governador Civil e pelo Presidente da Câmara, que conseguiam 
que alguns, poucos, acólitos estivessem presentes às celebrações do 1º de Dezembro 
(Dia da Restauração) e do 19 de Junho (Dia da Raça), também era praticamente igno-
rada, até pelo menos ao meu quarto ano do liceu, a Mocidade Portuguesa. Existiam 
ofi cialmente um representante da Mocidade Portuguesa masculina e uma represen-
tante da Mocidade Portuguesa feminina, nomeados para os cargos pelo Ministério 
da Educação, sob indicação do reitor. Mas, durante os meus primeiros anos no Liceu 
Antero de Quental, a Mocidade Portuguesa não organizava quaisquer actividades e 
limitava-se a distribuir gratuitamente o Lusitas, jornal de que gostávamos de ver os bo-
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necos coloridos e que folheávamos sem ler, porque achávamos altamente entediantes 
as exortações das virtudes patrióticas nele propaladas a todo o passo.

Olhando para trás, sou levada a crer que foi o episódio da Eduarda Weber que 
levou as autoridades competentes, sediadas no continente, a querer averiguar o que 
se passava no Liceu Antero de Quental quanto à doutrinação dos seus estudantes e ao 
culto dos ideais do Estado Novo. E a que fosse nomeada como Delegada da Mocida-
de Portuguesa Feminina a D. Lígia Matos, uma professora micaelense que fi zera um 
casamento infeliz com um continental e, ao fi m de alguns anos passados na Guarda, 
regressara à terra divorciada. A D. Lígia Matos, fi lha de um professor de dança que 
ensinara a dançar todos os frequentadores do Clube Micaelense, vivia com uma mãe 
viúva, a D. Maria Jacinta, e mantinha um comportamento irrepreensível, numa terra e 
numa época em que o divórcio era considerado um opróbrio e as divorciadas aponta-
das a dedo como reais ou potenciais messalinas. Essa mulher pequenina e frágil tinha 
sido aluna de meu pai, nutria por ele grande estima e pedia-lhe conselho sobre todos os 
problemas profi ssionais que lhe surgissem pela frente. Um desses problemas foi o da 
sua nomeação para a delegação da MPF e as constantes pressões a que era sujeita para 
que desempenhasse as suas funções com um zelo e uma visibilidade até aí ausentes do 
nosso liceu. Meu pai aconselhava-a a que, já que não podia furtar-se a desempenhar 
as funções para que tinha sido destacada, se concentrasse em desenvolver actividades 
desportivas e culturais – estas sobretudo relacionadas com a dança, em que era exímia 
“e em evitar como pudesse as actividades de conteúdo ideológico. Assim procurava 
equilibrar-se a D. Lígia Matos que, sem ser crítica do Estado Novo e do salazarismo, 
estava longe de ser uma paladina convicta dos ideais que eram profi ssão de fé da “situ-
ação”. Dizia muitas vezes em privado que «servia quem lhe pagava» e quem lhe paga-
va era o Estado. Segundo ela, meu pai, que também era pago pelo Estado, atraiçoava 
o seu patrão considerando-se «oposicionista». A este tipo de conversas assisti algumas 
vezes à hora do almoço, quando a D. Lígia vinha do liceu com meu pai para partilhar 
da nossa refeição e ver minha mãe, que era sua amiga de infância.

Com vontade ou sem ela, a D. Lígia não conseguia furtar-se a levar por diante ini-
ciativas que faziam parte do programa ofi cial das actividades da Mocidade Portuguesa 
a nível nacional e exercia pressão sobre mim, como amiga da família, para que nelas 
participasse. Meu pai nunca pensou em usar do direito, que lhe era reconhecido por 
lei, de recusar que eu participasse nas actividades da Mocidade Portuguesa. Assim, 
eu – que nem sabia que tinha esse direito – vi-me obrigada a participar em algumas 
actividades que colidiam com as minhas convicções. Porque, embora eu não tivesse 
ainda convicções políticas – a não ser as anti-colonialistas que recebera de meu pai 
– já tinha à data convicções religiosas, ou seja, um profundo sentimento de rejeição 
em relação ao catolicismo e aos dogmas da Igreja Católica, adquirido através do meu 
próprio sentido crítico em relação às crenças e às práticas religiosas que dominavam a 
vida da comunidade em que estava inserida e de que só parcialmente eu era parte in-
tegrante. Respeitava e não interferia com as crenças das minhas colegas de liceu, mas 
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não as aceitava porque me feriam a razão e a sensibilidade. O pouco que me chegara 
do panteísmo da religião hindu seduzia-me já nessa altura e sentia-me em intima co-
munhão com a natureza e com todos os seus seres. Isto combinava-se com a profunda 
repugnância que sentia tanto em relação às igrejas e religiões organizadas como em 
relação a quaisquer dogmas que pretendessem impor-me.

Foi contra vontade que participei numa “velada de armas” ao Senhor Santo Cristo, 
organizada pela D. Lígia Matos por altura da mais importante procissão micaelense, 
de vestido azul escuro e mantilha branca, já que nem eu nem as minhas outras colegas 
possuíamos a farda da Mocidade Portuguesa. De resto, não havia uma única rapariga 
no meu liceu que usasse farda. E foi contra minha vontade que fui arrebanhada pela D. 
Lígia Matos para fazer parte de uma delegação do nosso liceu que participou na procis-
são do Senhor Santo Cristo. Aí, mais uma vez de vestido azul escuro e mantilha branca, 
segui com um grupo de colegas atrás do andor durante todo o longo percurso do cortejo. 
Na verdade, como efectuei o percurso de nariz no ar e bem atenta ao que se passava à mi-
nha volta – já que me faltava a devoção para adoptar o ar contrito que convinha à ocasião 
– acabei por achar divertido ver as varandas e janelas da cidade enfeitadas com colchas 
de damasco e renda e descobri em muitas delas caras conhecidas que me sorriam.

Mais atribulada foi a minha participação nas festas de Natal que incluíam a distri-
buição de roupinhas de criança – confeccionadas por nós próprias nas aulas de Lavores 
Femininos ou em casa – aos pobres de Ponta Delgada. Tradicionalmente, essa distri-
buição fazia-se na cantina e, além de roupas, os pobres recebiam alguns alimentos. 
Considerando que era chocante ver-se, ao portão do liceu, uma fi la interminável de 
mendigos andrajosos que aguardavam a sua vez de receber esmola, a D. Lígia deci-
diu que seríamos nós, jovens estudantes, a partir para os bairros pobres para fazer a 
distribuição das esmolas. Pessoalmente, considerei que se tratava de uma actividade 
meritória e pus nela todo o meu entusiasmo. Lá partimos em bando para um bairro 
de casebres negros, de pedra solta, que se estendia a seguir à saída ocidental de Ponta 
Delgada. Foi o meu primeiro contacto com a verdadeira miséria, mais crua e impres-
sionante do que a pobreza dos pescadores das Capelas e dos camponeses da Ribeira 
Seca, porque desintegrada de ambientes rurais, onde a solidariedade comunitária ainda 
era real. Aqui, os pobres eram como que o excremento que a cidade expelia impiedo-
samente do seu sistema, lançando-os na abjecção total dessas espeluncas negras de 
pedra solta, sem esgotos, sem luz e sem a proximidade de campos ou hortas de onde 
fosse possível colher algum sustento. Além disso, era a primeira vez que eu penetrava 
no interior desses buracos, enterrando os pés na lama e vendo-me rodeada de mulheres 
e crianças famintas que nos recebiam como se fossemos verdadeiros anjos caídos do 
céu e nos partiam a alma com os seus lamentos. Lá lhes entregámos as nossas dádivas: 
uns bolos de massa sovada, uns mimosos casaquinhos de tricot cheios de botões de 
madrepérola e de fi tinhas de seda, e pouco mais. E voltámos ao conforto das nossas 
casas com a sensação de que aquilo que lhes tínhamos deixado não chegaria sequer 
para o arremedo de uma ceia de Natal.
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No Natal seguinte, voltei ao mesmo local com as minhas colegas, levando novas 
prendas, todas do mesmo estilo das anteriores. E compreendi fi nalmente a futilidade 
da nossa missão, quando uma das mães, a quem ofereci um casaquinho de bebé, me 
disse: «Ainda cá tenho o que me deixaram o ano passado. Nunca foi usado. Era tão 
riquinho que tive pena de o pôr a uso.» E, abrindo a gaveta de uma cómoda, mostrou-
nos, envolvido em papel de seda, o casaquinho que guardava com tanto empenho. À 
sua volta, quatro ou cinco crianças semi-nuas acotovelavam-se para ver as prendas. E 
nós partimos, de coração apertado e com os sapatos empapados de lama, sob a chuva 
torrencial que caía sobre a cidade, deixando-os entregues à sua miséria.

No ano seguinte, a D. Lígia Matos começou cedo a preparar os festejos de Natal. 
A festa teria lugar na grande sala do ginásio, onde seriam expostas as prendas antes de 
serem levadas aos seus destinos. E eu fui requisitada para dizer um pequeno poema 
sobre o Natal e os pobres. Nesse ano, meu penúltimo ano do liceu, as minhas ideias 
sobre o Natal e sobre a hipocrisia desses festejos tinham já tomado corpo e repugnou-
me muito ter de dizer em público esse pequeno e idiota poema. Mas não tive coragem 
de recusar a incumbência e procurei decorar os meus versinhos como uma boa menina.

Quando chegou o dia da festa, marchei com meu pai para o ginásio e deparei-me 
com um espectáculo impressionante: sobre várias bancadas estavam expostas roupas 
de bebé e de criança dignas de fi gurar na nursery da Casa Real inglesa, ao lado de três 
berços de vime decorados com rendas, fi tas de seda e bordado inglês – tudo isto para 
ser levado em triunfo aos pobres das mesmas casas que eu já tinha visitado duas ve-
zes. Ao raiar das quatro horas da tarde, fazia a sua entrada na sala a fi gura imponente 
do Governador Civil, acompanhado de sua esposa, uma grande senhora sorridente e 
afável que transportava aos ombros uma vistosa raposa argentée. Os dois, conduzidos 
pela D. Lígia de Matos, inspeccionaram com ar apreciativo os materiais expostos, não 
poupando comentários elogiosos às laboriosas bordadeiras e costureiras responsáveis 
pela sua confecção e à organizadora de tão edifi cante exposição. Finalmente, fez a sua 
aparição o nosso Padre Rebelo, paramentado com uma sobrepeliz branca e seguido di-
ligentemente por um menino que ia abanando um turíbulo aceso de onde saiam fumos 
brancos e perfumados. Também ele deu a volta à sala, lançando água benta sobre as 
roupas expostas e sobre os lindos berços que iam ser oferecidos aos pobres. Este es-
pectáculo, sobreposto à memória dos tugúrios onde vegetavam os desgraçados a quem 
as oferendas se destinavam, deu-me volta ao estômago e à cabeça. Aproximava-se o 
momento em que eu deveria subir ao palco para recitar os meus estúpidos versos. 

 Desesperada, apelei para meu pai, que assistia ao espectáculo ao meu lado, e sus-
surrei-lhe que não queria participar em toda aquela função. Meu pai olhou-me, per-
plexo, e respondeu-me que eu devia ter pensado nisso mais cedo. Agora, tinha que 
cumprir o meu compromisso. Engoli em seco e, quando a D. Lígia Matos me fez sinal, 
subi para o palco como quem sobe para a forca. Aí, olhei o público sem o ver e aperce-
bi-me subitamente de que os versos se me tinham varrido da memória. Não havia nada 
a fazer: desci do palco em silêncio e voltei para junto de meu pai que, estranhamente, 
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não fez qualquer comentário ao que se passara. Na verdade, não houve ninguém que 
comentasse comigo o fi asco que fora a minha participação na festa de Natal. Também 
não compareci à distribuição das oferendas e não fui importunada por isso. Foi essa a 
minha despedida das actividades da Mocidade Portuguesa Feminina e a D. Lígia Ma-
tos deixou de requisitar a minha colaboração.

Capítulo IX: A escolha de profi ssão

Foi aos treze anos que descobri e me apaixonei pela História. As aulas de João 
Bernardo eram fascinantes: o nosso professor de História mandava-nos esquecer o mal-
fadado compêndio de Matoso e expunha livremente a matéria do programa, esperando 
que tirássemos apontamentos e nos guiássemos apenas por eles. Para a nossa idade, era 
uma cavalgada extenuante através do passado, mas o percurso estava recheado de epi-
sódios aliciantes e de personagens vivos, descritos com enorme realismo e, sobretudo, 
com muita graça. O século de Péricles, Sócrates bebendo a cicuta, o assassinato de Cé-
sar nas escadas do Senado romano, a destruição de Cartago, a matança dos huguenotes 
na noite de São Bartolomeu, as cabeleiras e os perfumes de Luís XIV e a tomada da 
Bastilha pelo povo de Paris desenrolavam-se como fi lmes de aventuras ante os meus 
olhos deslumbrados. Vim a saber depois, quando ele próprio me levou à biblioteca para 
mo passar para as mãos, que seguia o compêndio de Mallet, adoptado nos liceus fran-
ceses, interessante, saudavelmente laico, democrático e bem mais adequado às nossas 
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necessidades do que o livro único que foi impingido a gerações sucessivas de estudan-
tes portugueses durante a ditadura, largamente responsável pela deformação mental que 
sofreram aqueles que não tinham acesso a outras fontes de informação. Foi também 
João Bernardo que me aconselhou a requisitar na biblioteca Os Três Mosqueteiros, que 
me deliciaram e me impeliram a ler de enfi ada todos os livros de Alexandre Dumas e, a 
partir daí, todo e qualquer romance de capa e espada que me caísse nas mãos.

Aos catorze anos já eu tinha decidido acolher a História como carreira profi ssional. 
Fazer um curso universitário era um destino que, desde que me entendi, estava inscrito 
nos horizontes da minha vida e nesse sentido fui condicionada desde que entrei para a 
escola primária. Ao contrário de que acontecia com as minhas colegas, meu pai tinha 
em relação a mim as aspirações que normalmente se criam em relação aos fi lhos varões 
e exigia-me que desenvolvesse até ao limite máximo as minhas capacidades intelectu-
ais. Ao invés, minha mãe queria sobretudo ver-me feliz e desejava para mim, acima de 
tudo, um bom casamento. Algumas vezes a vi insurgir-se contra as exigências de meu 
pai, que considerava despropositadas. Doía-lhe ver-me permanentemente curvada sobre 
os livros, sobretudo em serões que se prolongavam noite dentro. Tendo tido ela própria 
uma juventude passada na aldeia, com largos tempos livres e muito exercício físico, era 
com grande preocupação que via as minhas costas adquirirem uma curvatura cada vez 
mais pronunciada. Era ela quem insistia em levar-me a festas e me incentivava a praticar 
natação, remo, patinagem e outros desportos que contrabalançassem o peso do estudo.

Na verdade, nos Açores e na época em que fi z a escola secundária, o destino que meu 
pai previa para mim era bem diverso do que esperava a maioria das raparigas da minha 
geração. Quase todas as minhas colegas do liceu se preparavam para ingressar na pro-
fi ssão de professoras primárias e abandonavam o liceu ao fi m do quinto ano. Dois anos 
depois, fi nda a Escola do Magistério Primário, começariam a trabalhar aos dezoito anos, 
distribuindo-se pelas escolas primárias disponíveis na ilha. Na verdade, das vinte e oito 
raparigas que compunham a minha turma do quinto ano, quase todas se tornaram profes-
soras primárias. Apenas três continuaram até ao fi m o curso do liceu e, destas, eu seria 
a única a partir para o continente para fazer um curso universitário. Além do Liceu e da 
Escola Industrial e Comercial – esta vocacionada para a educação das classes trabalhado-
ras – havia em Ponta Delgada, para as meninas das classes mais abastadas, um colégio de 
freiras, o Colégio de São Francisco de Xavier, vulgo «Colégio das Mères», instalado no 
velho Convento da Esperança, paredes meias com o Senhor Santo Cristo e com o banco 
do Campo de São Francisco onde ocorreu o trágico suicídio de Antero de Quental. Este 
colégio, onde se recebia uma educação recatada, ao abrigo da perigosa convivência com 
o sexo masculino e onde, além de aprender as matérias curriculares do ensino secundário, 
as meninas adquiriam profi ciência em catequese, bordados e outras actividades conven-
tuais, possuía um internato para albergar as fi lhas de notáveis sediados em zonas rurais. 
Algumas meninas do «Colégio das Mères» vinham fazer exames ao Liceu e aquelas que 
aspiravam a tirar um curso universitário matriculavam-se aí durante os dois anos fi nais 
do curso liceal. Algumas meninas pertencentes a famílias consideradas como as mais 
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distintas da ilha foram minhas colegas nos últimos anos do liceu. Acicatadas, segundo 
me disse uma delas, pelo papão do comunismo que poderia eventualmente roubar-lhes as 
propriedades e deixá-las a pão e laranja, tratavam de precaver-se preparando-se para uma 
profi ssão respeitável. Fantasias da juventude, cedo desfeitas em fumo quando se aperce-
biam de que o caminho era espinhoso e surgia a oportunidade de um casamento adequado 
capaz de lhes proporcionar uma confortável vida de dona de casa.

A verdade é que as jovens pertencentes à elite local se defrontavam com dois graves 
problemas. O primeiro dizia respeito a como ocupar os tempos livres durante o período, 
mais ou menos longo, em que tivessem de esperar pelo casamento. O segundo reportava-
se à escassez de rapazes minimamente elegíveis, numa ilha em que os mais cobiçados 
saíam aos dezoito anos para fazer cursos universitários no Continente. Voltariam ou não? 
Essa era uma interrogação angustiante que amargurava a existência das jovens casadoiras 
micaelenses, sobretudo porque era frequente que muitos, fi sgados pelas artimanhas das 
continentais, por lá casassem e decidissem não voltar à terra. Ficavam aqueles que nunca 
poderiam ostentar os tão cobiçados títulos de «doutor», «engenheiro» ou «arquitecto» 
e que teriam de contentar-se com ocupações de menor brilho. Esses e os forasteiros, 
normalmente ofi ciais da marinha e do exército em serviço nos Açores, cuja chegada era 
saudada com enorme regozijo, sobretudo pelas velhas meninas que tinham ultrapassado 
a idade normal de casamento e começavam a temer o amargo futuro das «solteironas».

Meu pai expressava opiniões altamente críticas em relação a uma educação que se 
limitasse a inculcar nas meninas os talentos necessários à obtenção de um bom marido e 
ao exercício da profi ssão de dona de casa. Tinha decidido desde sempre que eu faria um 
curso universitário, sabendo de antemão que isso implicaria a minha saída do lar paterno 
aos dezassete anos e encargos fi nanceiros quase incomportáveis para toda a família. A 
inexistência de uma universidade nos Açores signifi cava que os pais eram obrigados a 
custear o alojamento e a alimentação dos fi lhos que estivessem a estudar no Continente 
– sacrifício que as famílias com mais posses achavam duro mas indispensável quando se 
tratava de rapazes, mas que, à data, muito poucas podiam ou estavam dispostas a fazê-lo 
por uma fi lha. Além de que a ideia de uma menina sozinha, atirada para os meios de per-
dição que eram as grandes cidades do Continente, era difícil de aceitar por parte das fa-
mílias conservadoras da ilha. Para mim, nascida e criada numa família laica, não haveria 
sequer o abrigo dos lares de freiras que acolhiam as estudantes universitárias da província 
e velavam pela sua segurança. Todos estes obstáculos eram do conhecimento de meu pai e 
pesavam na sua decisão, mas a vontade de me ver formada era mais forte. As imagens de 
mulheres notáveis pelo seu intelecto e pelo seu papel político-social, sobretudo as mulhe-
res indianas que se tinham distinguido na luta de libertação – como Indira Gandhi, Vijaya 
Lakshmi Pandit e Sarojini Naidu � eram modelos sempre presentes nas nossas conversas 
de família. E um dos livros que mais me marcou na infância foi a biografi a de Madame 
Curie contada às crianças por Gentil Marques – parte de uma colecção de «Histórias 
Maravilhosas» que contavam a vida de vários personagens históricos notáveis. A devo-
ção dessa jovem mulher polaca à ciência impressionou-me fortemente e durante algum 
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tempo – até começar a ter aulas de Física, Química e Ciências Naturais e verifi car que as 
matérias não me agradavam – sonhei dedicar a minha vida à investigação científi ca.

Ultrapassado o quinto ano do liceu – essa barreira monumental, com exames nacio-
nais em nove disciplinas –, desemboquei na inevitável escolha da carreira profi ssional a 
seguir e preparei-me para me matricular na alínea do sexto ano correspondente ao curso 
de «Ciências Histórico-Filosófi cas», como era chamada a combinação da História com a 
Filosofi a então oferecida pelas Faculdades de Letras portuguesas. Deparei-me, no entan-
to, com uma surpresa: meu pai, que um ano antes estivera de acordo com a minha escolha 
da História, tinha entretanto mudado de ideias e sonhava ver-me arquitecta. Alegava que 
as faculdades de Letras tinham fama de ser antros de reacção e cabotinice e que, tirando o 
curso de História, a única profi ssão que se me abria era a de professora – profi ssão que eu 
não poderia combinar com os encargos de esposa e mãe, porque teria de passar os meus 
dias na escola. Se fosse arquitecta, poderia ter um atelier em casa e não seria obrigada a 
sair para trabalhar. Estes argumentos convenceram-me mal. Havia dois anos que estava 
apostada em fazer História e este súbito volte-face de meu pai surgia-me como incom-
preensível e traiçoeiro. Mas, como fi lha obediente que sempre fora, aceitei matricular-me 
na alínea correspondente à Arquitectura, tendo-me certifi cado antes de que nela estava 
ausente a disciplina de Ciências Naturais, matéria com que me considerava irreconciliá-
vel, por não poder suportar a aridez das aulas do Dr. Vicente. Frequentei as aulas do sexto 
ano de Ciências durante cerca de um mês e aí fui introduzida à Filosofi a, que desde logo 
me conquistou. Essa descoberta, aliada às saudades das aulas de Letras, impeliu-me a ter 
coragem para, pela primeira vez na vida, enfrentar os desígnios de meu pai. Uma bela 
manhã, fui ter com ele e anunciei-lhe que queria mudar de curso, notícia que o perturbou 
profundamente. Meu pai sofria do fígado e qualquer perturbação grave lhe causava uma 
crise séria, com náuseas, vertigens e vómitos incontroláveis. Eu sabia que a morte de 
pessoas da família próxima, como a de meu avô e a de meu tio Luís, lhe tinham causado 
crises de fígado. O que não esperava era que a minha decisão de mudar de curso tivesse 
esse efeito e, quando o vi de cama, senti-me a mais cruel e desapiedada criatura do mun-
do. Mas mantive-me fi rme, a crise passou e meu pai acabou por me dizer que ia tratar dos 
papéis para a mudança de curso. Recomendou-me, no entanto, que, se eu queria de facto 
tirar um curso de Letras, teria de me comprometer a tomá-lo a sério e a estudar muito.

Tinha razão meu pai ao pensar que eu tinha escolhido o caminho da facilidade e 
da descontracção. Na verdade, ao fi m de vários anos de enorme esforço, disciplina e 
trabalho, eu desembocava num sexto ano de dolce fare niente, com seis disciplinas que 
não exigiam grande aplicação e faziam apelo a que utilizássemos os nossos dotes lite-
rários para esconder as falhas de conhecimento e de bagagem cultural. Quando não se 
sabia responder a uma pergunta, “pintava-se”, isto é, enchiam-se folhas de papel com 
prosa fl uente, num português artifi cioso, expondo ideias vagas e, as mais das vezes, 
confusas. Um letrado era um ser palavroso, que sabia utilizar vocábulos difíceis e ca-
ros para expressar pensamentos baratos ou mesmo uma total ausência de pensamento. 
O culto desta forma de expressão, caracterizada pelo brilho retórico e pela vacuidade, 
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ia permitindo que fossem saindo das escolas e faculdades portuguesas gerações e ge-
rações de asnos pomposos que ainda hoje continuam a ofender a inteligência de quem 
os escuta em programas televisivos supostamente elitistas. Na verdade, nos cursos de 
Letras do meu tempo, onde imperava a cabotinice e o despudor intelectual, o sucesso 
repousava, as mais das vezes, na habilidade natural do aluno para baratinar o profes-
sor – também ele ignorante e cabotino. A instituição mais representativa deste tipo de 
cultura era a Faculdade de Letras de Lisboa, onde se contavam pelos dedos de uma só 
mão – e mesmo esta amputada de alguns dos seus dedos – os professores que tomavam 
a sério a sua profi ssão e deixavam nos alunos uma marca duradoura.

No liceu, as disciplinas obrigatórias para quem se preparava para seguir um curso 
de Letras – com excepção do papão do Latim – exigiam pouca aplicação. Em Lite-
ratura, não éramos forçados a ler textos dos autores citados pelo professor, o mesmo 
acontecendo com a Filosofi a e com a História. Tirar apontamentos e reproduzi-los ipsis 
verbis nos pontos escritos era uma prática generalizada que continuaria a vigorar mais 
tarde, na universidade. E, desaparecidas a Matemática, as Físico-Químicas e as Ciên-
cias Naturais, disciplinas trabalhosas, o meu pensamento estava livre para se perder 
em lucubrações subjectivas mais ou menos gratuitas e inconsequentes.

Além disso, havia a partir do sexto ano uma redução de horário que nos deixava li-
vre uma grande parte da tarde. Sair do liceu por volta das quatro da tarde e poder passar 
mais de uma hora a deambular pela cidade com colegas representava para mim uma 
conquista importante de liberdade de movimentos. Mas, se meus pais não se opunham 
a que eu desse um passeio depois das aulas, eu difi cilmente encontrava raparigas que 
não tivessem os movimentos estritamente controlados pelos pais, que anotavam cui-
dadosamente os horários das fi lhas e exigiam que estas se apresentassem em casa logo 
após o fi m das aulas. Durante algum tempo, consegui a companhia da minha colega 
Adriana Bessone para as minhas passeatas e visitávamos juntas o Cemitério de São 
Joaquim – para nos recolhermos em frente da campa de Antero de Quental – o Relvão 
e o Alto da Mãe de Deus, uma colina sobranceira à cidade, de onde se desfrutava uma 
maravilhosa vista sobre o mar. A Adriana poetava como eu e passávamos as aulas a 
trocar bilhetes com quadras satíricas. Além disso, possuía como eu uma bicicleta e 
pedalávamos juntas, às vezes na companhia dos rapazes da nossa turma. Mas a nossa 
convivência iria acabar prematuramente quando, através desses passeios de bicicleta, 
a Adriana se engraçou com o José Maria Couto, nosso colega, e iniciaram ambos um 
namoro que iria conduzi-los, vários anos mais tarde, ao casamento. Aí, a mãe da Adria-
na, conhecedora da situação, passou a controlar cuidadosamente os passos da fi lha e 
deixou de a autorizar a deambulações. Cedo verifi quei que não havia colegas do sexo 
feminino disponíveis para me acompanhar nas minhas passeatas. Praticamente todas 
as minhas colegas tinham arranjado namoro e passavam os seus serões “namorando de 
janela”, uma prática generalizada tanto na cidade como no campo.

Na verdade, o ritual que acompanhava nessa época o desenrolar do namoro passava 
por uma fase inicial em que, a caminho de casa, o pretendente seguia atrás da sua es-
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colhida guardando uma distância de cerca de vinte metros. Ao fi m de alguns meses de 
perseguição silenciosa, quando a troca de olhares parecia indicar uma correspondência 
auspiciosa, o pretendente enviava por carta à sua amada, através de uma amiga, uma 
“declaração” formal que, quando aceite, marcava o início do namoro. A partir daí, ad-
quiria o direito de seguir caminho lado a lado com a namorada, desde que tivesse o cui-
dado de a abandonar quando chegavam ao canto da rua em que esta vivia, para não ser 
visto pelos futuros sogros. Esta situação prolongava-se até ao momento em que a jovem 
ganhava coragem para informar a mãe do que se passava e obtinha permissão paternal 
para “namorar de janela”. Os pais mais precavidos só autorizavam o namoro de janela 
alta, dado que circulavam histórias de namoros de janela baixa que tinham dado mau 
resultado e forçado famílias respeitáveis a apressar os preparativos para um casamento 
“à capucha”, sem vestido branco nem fl ores de laranjeira. Nestas circunstâncias, o nosso 
Romeu era obrigado a passar os serões na rua, de pé, esticando o pescoço e elevando a 
voz para ser ouvido de uma janela de primeiro andar – ou de segundo andar, como acon-
tecia com uma das minhas colegas – e permanentemente sujeito a ser atropelado por um 
carro. Felizmente, na cidade de Ponta Delgada dos anos quarenta do século XX circula-
vam poucos carros e os riscos de atropelamento eram mínimos. Com algumas variações 
circunstanciais, os namoros das minhas colegas conformavam-se com este padrão. Mas, 
durante o dia, algumas conseguiam também aproveitar os tempos livres de que conse-
guiam dispor para passear com os namorados na Avenida Marginal ou sentavam-se com 
eles no Jardim do Colégio, bem à vista dos transeuntes que por ali passavam. Eu, que 
persistia em repelir todos os possíveis namorados que de mim se aproximavam ou que 
me perseguiam com cartas e em apaixonar-me sistematicamente por rapazes que não me 
passavam cartão, via-me forçada a procurar a companhia dos colegas do sexo masculino 
com quem gostava de conversar e conseguia muitas vezes que, apenas por camarada-
gem, me acompanhassem nas minhas deambulações. Foi assim que uma tarde, à saída 
de uma aula de Filosofi a, consegui arrastar três rapazes da minha turma até ao Jardim do 
Colégio para, sentados num banco fronteiro ao busto de Antero de Quental, discutirmos 
o magno problema do «livre arbítrio versus determinismo». A discussão foi renhida e 
prolongou-se mais do que era habitual durarem os meus passeios. De regresso a casa, 
tive de explicar a minha mãe a razão da minha demora e fi -lo sem hesitação, contando-
lhe o nosso debate fi losófi co no Jardim do Colégio, na convicção de que nada de mal 
havia nele. Mas a pobre senhora fi cou bastante preocupada com a revelação de que a 
sua fi lha afrontara todas as convenções prevalecentes no meio micaelense, sentando-se 
com três rapazes num jardim público. Meu pai foi chamado a capítulo e foi ele que me 
pediu que não voltasse a repetir a façanha, por muito inocentes e bem intencionadas que 
fossem as nossas discussões. Para mais, não me recordo se já estaria instalada, numa 
vivenda fronteira ao Jardim do Colégio, essa sinistra PIDE local, que cerca de cinco anos 
mais tarde se ocuparia do meu caso. Se estivesse, os seus funcionários não deixariam de 
indagar, com extrema suspeição, qual seria o tema de conversa desses jovens impuden-
tes que se atreviam a reunir-se mesmo nas suas barbas.
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Capítulo X: Os últimos anos nos Açores

Na verdade, deixei de convocar os meus colegas para reuniões no Jardim do Colé-
gio, não só porque meus pais mo tivessem pedido, como por ter verifi cado que não era 
grande o pendor fi losófi co dos meus colegas. Todos eles gostavam, sim, de namorar e 
aquilo que procuravam era um par com quem pudessem acasalar-se. Na primavera, so-
bretudo, faltas às aulas para ir namorar no Jardim do Colégio ou no Largo 2 de Março 
era uma ocorrência frequente e colegas meus houve que por pouco não perderam o ano 
por faltas. Mesmo quando não se faltava às aulas, havia uma inquietação que nos agita-
va, sobretudo na primavera, e nos impedia de prestar atenção àquilo que nelas se dizia. 
E procurávamos convencer os professores mais acessíveis a dar-nos aulas ao ar livre.

João Bernardo era aquele que melhor acolhia as nossas propostas, até porque só 
tinha cinco a seis alunos, e muitas aulas de História eram dadas no jardim, junto ao me-
morial a Antero de Quental. Não poucas vezes, levantava-se uma ventania endiabrada, 
que ameaçava arrancar-nos as páginas dos cadernos, mas o nosso professor – conhe-
cido pela sua distracção – continuava imperturbável a dar a sua aula como se nada 
se passasse. Já o Dr. Pavão, nosso professor de Português e de Latim, oferecia mais 
resistência a transferir as suas aulas para um pequeno pátio descoberto onde podíamos 
gozar o ar da primavera e aspirar o perfume das fl ores do jardim. Apenas uma vez, 
posto perante o facto consumado de termos, antes da sua chegada à aula, transportado 
antecipadamente a sua secretária e as nossas doze carteiras para esse local idílico, ace-
deu a sentar-se e a traduzir Virgílio nesse ambiente inspirador. 
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Da segunda vez que tentámos o mesmo golpe, fez cara feia e obrigou-nos a trans-
portar de novo o mobiliário para dentro da sala de aula.

Havia nos dois últimos anos do liceu uma cadeira obrigatória para todos os alunos 
que se intitulava Organização Política e Administrativa da Nação, dada a partir de 
um pequeno manual que expunha sumariamente os princípios em que se baseava a 
governação do país. Era uma matéria opaca e sem qualquer signifi cado para mim ou 
para os meus colegas. Lembro-me apenas de que falava das três formas de organização 
existentes no mundo: liberalismo – simbolizado pelos Estados Unidos -, socialismo – 
simbolizado pela União Soviética -, e intervencionismo – forma de governação inter-
média, escolhida por Portugal a partir da Constituição de 1933. E de que expunha os 
princípios em que se baseava a Constituição de 1933, sem esquecer o célebre artigo 8º, 
que assegurava a liberdade de expressão, reunião e associação. Mesmo na Ilha de São 
Miguel, cega e surda em relação a política, era óbvio para qualquer pessoa que o ma-
nual de Organização não era mais do que um chorrilho de patacoadas que teríamos de 
empinar e de reproduzir na íntegra se quiséssemos concluir o curso liceal. Felizmente, 
o manual tinha poucas páginas e bastava decorá-las nas vésperas do exame. Entretan-
to, havia que suportar como pudéssemos as aulas – uma hora semanal dada pelo Reitor, 
provavelmente porque os outros professores se tinham furtado a engolir essa amarga 
pastilha. Só recentemente vim a descobrir que o pacato João Anglin fora na sua ju-
ventude um ardente revolucionário que escrevia infl amados artigos para um jornaleco 
local durante a vigência da Iª República. Talvez por isso, o nosso Reitor confessou-nos, 
logo na primeira aula, que não sabia nada da matéria que tinha de ensinar-nos e que 
teríamos de estudá-la juntos. Assim, abria o livro com ar entediado e ia lendo com voz 
monótona o seu conteúdo, enquanto nós cabeceávamos e fazíamos esforços desespera-
dos para não adormecer. Bem cedo, elementos da secção masculina da turma entraram 
no hábito de faltar sistematicamente à aulas. No início de cada aula, era da praxe que o 
Reitor perguntasse ao Chefe de Turma, o Vasco Cagarro: «Quem falta, senhor chefe?». 
Ao que o Vasco, fi el aos seus deveres de solidariedade para com os colegas, respondia 
sempre: «Ninguém.» Semana após semana, a aula ia-se esvaziando progressivamente, 
enquanto o nosso chefe de turma continuava a declarar, imperturbável, que não faltava 
ninguém. Até que um dia, perante o espectáculo, impossível de ignorar, de uma sala 
praticamente vazia, o nosso mestre sentiu que se impunha um gesto que travasse a san-
gria desatada em que se esvaía a nossa turma. E exclamou, lançando mão do que lhe 
restava da sua autoridade de reitor: «Mas o que é isto? A sala está vazia e tu dizes que 
não falta ninguém?» O nosso chefe encolheu-se todo, num risinho cúmplice e desar-
mante. E o Reitor trovejou: «Vamos lá fazer a chamada!» Puxou da caderneta e tratou 
de chamar os nossos nomes, um por um, assinalando com «F» os faltosos. Esta ceri-
mónia passou a ocupar o início de todas as aulas de Organização e a preencher grande 
parte do malfadado tempo que éramos obrigados a passar nelas. Quanto ao Vasco Ca-
garro, destituído das funções inerentes ao seu cargo, saiu incólume e glorioso de uma 
prova que lhe granjearia para todo o sempre um lugar na memória dos seus colegas.
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Entretanto, a insubordinação campeava também nas aulas de Moral e Religião, 
uma disciplina dada desde os nossos primeiros anos pelo Padre Rebelo, que não só nos 
falava da Bíblia, dos Dez Mandamentos e dos Sete Pecados Mortais como tentava in-
cutir em nós noções de civismo e de etiqueta. Durante sete anos, uma vez por semana, 
fomos ouvindo o Padre Rebelo perorar sobre os mesmos assuntos, dizer as mesmas 
graças, contar as mesmas historietas edifi cantes. Chegados ao sétimo ano, estávamos 
fartos da sua conversa e estou certa de que também ele estava farto de nós. No que me 
tocava pessoalmente, as superfi ciais crenças que me tinham sido inculcadas – tardia-
mente e a meu pedido, numa altura em que desejava ardentemente ser igual a todas as 
outras crianças – tinham entrado em crise profunda. Depois de um período de inquie-
tação e de busca angustiada de nova crença, quando cheguei ao último ano do liceu, 
o meu espírito acabara por serenar e por assumir uma atitude de semi-agnosticismo 
passivo, rejeitando em bloco o cristianismo sem, no entanto, aderir a outra religião. 
Temperamentalmente, atraía-me a fi losofi a de Swami Vivekanda – um fi lósofo hindu 
traduzido em francês que descobrira na biblioteca de meu pai –, cujos ensinamentos 
eram sobretudo de carácter ético. Mas esta evolução espiritual era inteiramente priva-
da. Se, durante o período de inquietação e busca, procurara trocar ideias com duas co-
legas com quem dava longos passeios pela doca, desde que atingi a serenidade deixei 
de falar de religião fosse com quem fosse. Guardava para mim mesma as minhas ideias 
e pensava muito a sério num dia em que pudesse ir para os Himalaias praticar Yoga.

Nas aulas de Moral e Religião mantinha-me em silêncio e guardava para mim todas 
as críticas que me mereciam as prédicas do ministro da Igreja que tinha à minha frente. 
Este, reconhecendo que nós tínhamos decididamente ultrapassado a infância e entrado 
na idade adulta, decidiu alterar o programa das suas aulas, passando a atribuir-nos um 
papel activo na exposição da matéria que pretendia comunicar-nos e propondo alguns 
temas para discussão. E teve a ideia de me convidar a ser a expositora do primeiro tema 
por ele escolhido. Coube-me a tarefa de expor as várias provas da existência de Deus 
propostas pelos mais conhecidos teólogos da Igreja: Santo Agostinho, São Tomás de 
Aquino e mais dois ou três de quem não me recordo. Preparei-me cuidadosamente 
para a minha intervenção, indo à biblioteca documentar-me e, quando fui chamada 
a subir ao estrado, tratei de expor claramente as ditas provas, refutando-as a seguir 
com argumentos lógicos. Concluí dizendo que a existência de Deus era matéria de fé 
e não de dedução lógica. O nosso professor fez um sorriso amarelo, reconheceu que 
eu tinha trabalhado bastante, mas lamentou que tivesse escolhido fontes de informa-
ção viciadas. A seguir, coube ao meu colega Mário António Meunier fazer o segundo 
trabalho. Tratava-se de negar o darwinismo e de restabelecer como irrefutável uma 
linhagem humana remontando a Adão e Eva. Mas o Mário António, que até aí só se 
tinha distinguido como dançarino – na verdade, era o melhor dançarino de valsa que 
alguma vez conheci – empenhou-se a fundo na tarefa de defender a teoria de evolução 
das espécies e de apodar de obscurantista a teoria biblíca das origens da humanidade. 
Para isso, socorreu-se de documentação recolhida na biblioteca e em revistas cientí-
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fi cas estrangeiras. Quando acabou a sua exposição, perante uma turma que o ouvia 
com enorme curiosidade e interesse, o Padre Rebelo, ostentando uma severa carranca, 
mandou-o regressar ao seu lugar sem comentários. Fora publicamente desautorizado 
perante uma turma que, a partir daí, lhe perdeu completamente o respeito e passou a 
contestar ruidosamente todas as suas afi rmações. A tal ponto que um dia, desesperado, 
o bom reverendo pôs as mãos à cabeça e saiu da aula para não voltar. Assim acabaram 
as nossas aulas de Moral e Religião. Foi nessa altura que o meu colega Pedro Calisto 
Sequeira me emprestou O Drama de Jean Barois, de Roger Martin du Gard, um livro 
que marcou o meu corte defi nitivo com a religião católica. Guardei para mim, como 
único conforto espiritual, um panteísmo que me acompanhou pela vida fora, mesmo 
durante os anos em que estive integrada – parcialmente e com reservas – na comuni-
dade ateia dos marxistas.

Chegava ao fi m o nosso sétimo ano e a turma preparava-se para debandar. Nem 
todos teriam a oportunidade de partir para o Continente a fi m de seguir uma carreira 
universitária e muitos seriam forçados – bem contra as suas aspirações – a procurar 
um emprego local. Mais tarde ou mais cedo, alguns acabariam por emigrar para as 
Américas – uns para o Brasil, outros para os Estados Unidos, outros ainda, já no fi nal 
dos anos sessenta, para o Canadá. E aqueles que fi caram para todo o sempre amarrados 
ao torrão natal conservariam para o resto da vida a amargura de quem perdeu o barco 
e se deixa fi car no cais a recitar mentalmente, com Mário de Sá-Carneiro, «para atingir 
faltou-me um golpe de asa, se ao menos eu permanecesse aquém».

Quanto a mim, tendo acabado o liceu com apenas dezasseis anos, meus pais acha-
ram por bem conservar-me em casa por mais um ano, antes de ser despachada para a 
capital. De coração dilacerado, vi partir os meus companheiros de sete anos de con-
vívio diário e tratei de ocupar o tempo fazendo as três cadeiras que me faltavam para 
completar a alínea de Arquitectura – Matemática, Físico-Química e Desenho. Simul-
taneamente, fui entregue aos cuidados da D. Pimpinha – uma professora americana 
amiga de meus pais – para aperfeiçoar o meu inglês e da prima Guida Cymbron para 
aprofundar os meus conhecimentos de francês. Saltitando das aulas do sexto ano para 
as do sétimo e estudando sozinha, sentada nas escadas do jardim do liceu ou no rel-
vado do campo de jogos, consegui cumprir os objectivos que me tinham proposto e 
o ano passou rápido, com a atenção dividida entre o estudo e a participação na récita 
comemorativa do centenário do liceu. Na verdade, durante esse ano, o meu espírito já 
pairava nas longes terras que iria descobrir quando, fi nalmente, abandonasse a minha 
ilha. Dava longos passeios pela Avenida Marginal e sentava-me a perscrutar o mar, 
vendo os barcos que entravam e saíam e debatendo-me entre a saudade antecipada dos 
locais que ia deixar e uma atracção irresistível pelo desconhecido que me esperava do 
outro lado do horizonte. Entretanto, minha mãe tratava de contactar com a tia Marieta, 
residente em Lisboa, com a fi nalidade de me encontrarem um alojamento adequado 
e ia confeccionando, com a ajuda da fi el Hortência, o enxoval que eu teria de levar 
comigo quando partisse para a capital.
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Foi nesse ano, o último que passei em Ponta Delgada, que a paz e o esquecimento 
em que vivia o nosso liceu foram abalados pelo aparecimento de um velho professor 
de Física, o hediondo Apolinário José Leal, que veio inopinadamente do Continente 
perturbar a pacatez dos nossos hábitos. De aspecto simiesco, este professor passeava-
se pelo liceu inspeccionando com um olhar torvo e vesgo de raiva a forma despre-
ocupada como rapazes e raparigas conviviam nas aulas, no campo de jogos e nos 
corredores. Munido de um máquina fotográfi ca, tratou de ir assistir ao primeiro baile 
de Natal e de tirar instantâneos maldosamente calculados para dar a impressão de que 
o Liceu Antero de Quental era um antro onde decorriam descabeladas orgias. Essas 
fotografi as, enviadas para o Ministério da Educação, em Lisboa, juntamente com um 
venenoso relatório cozinhado pelo dito professor, tiveram como resultado a proibição 
de todo e qualquer baile ou chá dançante no liceu. E intensifi caram-se as pressões 
sobre o reitor para que tornasse efectivas as medidas de segregação de sexos que tão 
pouco efi cazmente eram cumpridas.

Como saí de São Miguel no fi m desse ano, não tive oportunidade de verifi car até 
que ponto foi duradoura a infl uência de Apolinário José Leal, que não permaneceu em 
Ponta Delgada mais do que dois ou três anos.

Foi no verão desse ano, o último que passei em Ponta Delgada, que um dia, de re-
gresso da piscina de São Pedro onde habitualmente eu e meu irmão passávamos as ma-
nhãs, vi, ao subir a Travessa do Peru, debruçada de uma das portas de postigo de uma 
casinha baixa, a minha antiga colega de turma Maria, que, como tantas outras, tinha 
seguido a carreira de professora primária. Subi rapidamente a rua para lhe falar mas, 
para minha surpresa, a Maria, ao ver-me, meteu-se para dentro e fechou a porta. Per-
plexa com tão estranho comportamento, tratei de indagar o que se passava com a Maria 
e fi quei altamente chocada com a história que me contaram. A Maria, acabado o curso 
do magistério primário, fora colocada numa escola das imediações de Ponta Delgada 
como mestra de meninas. Aí, o seu palminho de cara e a sua fi gurinha airosa atraíram 
as atenções de um conquistador encartado, o A. G., que já trazia atrás de si uma bri-
lhante carreira de desencaminhador de virgens e de mulheres casadas e tinha o hábito 
de alardear as suas façanhas entre a rapaziada local. Seduzir uma jovem professorinha 
era um trabalho de principiante mas tinha o atractivo muito especial de interromper as 
aulas de meninas ingénuas que observavam intrigadas as saídas da mestra sempre que 
aparecia o Don Juan local. Muito em breve, a Maria era apanhada em fl agrante numa 
dessas escapadas, expulsa da escola e proibida de ser professora em qualquer escola 
do país. Sem outra forma de ganhar a vida e escorraçada pela família, teve de aceder 
a que o A. G. lhe pusesse na Travessa do Peru uma casa onde exercia a prostituição. 
Compreendi então por que motivo não quisera falar-me. A partir daí, todas as vezes 
que eu via o A. G. na piscina de São Pedro, exibindo a sua musculatura, sentia subir 
dentro de mim uma enorme raiva, redentora da minha pobre colega ultrajada e de todas 
as outras que continuavam a ser pasto da sua ganância de macho. Pesa-me que ainda 
hoje, cinquenta anos passados, essa velha ave de rapina continue a passear livremente 
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pelas ruas de Ponta Delgada, apoiando numa bengala a amaldiçoada carcaça que a 
terra lhe há-de comer.

No verão anterior à minha partida para o Continente recebemos a visita de meu tio 
António, o mais velho dos meus tios paternos, que nessa altura tinha sido nomeado 
para o cargo de Presidente da Relação de Goa. Um ano antes, viera juntar-se à nos-
sa família em São Miguel o meu primo Bábá, vindo de Goa para passar dois anos a 
preparar-se devidamente, sob a orientação pedagógica de meu pai, para fazer o curso 
de Medicina em Coimbra. E o tio António, em gozo de licença graciosa na metrópole, 
resolvera vir até aos Açores ver o fi lho e visitar-nos, na companhia da tia Carmen, da 
fi lha mais velha, Lina, e da fi lha mais nova, a Carmita, esta da idade de meu irmão. 
Passámos com eles um verão animado, já que meus pais resolveram alugar uma casa 
nas Furnas, a fi m de proporcionar aos visitantes um convívio e diversões a que não 
teriam acesso no ermo da nossa Quinta da Saúde. Entre passeios, bailes no Casino e 
banhos de água sulfúrica, o verão correu célere. E até tive a oportunidade de partir o 
braço direito ao cair de um cavalo que escoicinhava, insistindo em demonstrar, pelo 
seu perverso comportamento, que afi nal não era um cavalo, mas uma reles mula, me-
tida à traição entre os cavalos que tínhamos alugado para um passeio. Nessa noite, de-
pois de uma passagem rápida pelo consultório do Dr. Frederico, o médico das Furnas, 
que me endireitou o braço partido e torto com um valente puxão, tive de apresentar-me 
num baile do Casino de braço ao peito, mas, estoicamente, fi z questão de não perder 
uma única dança. Entretanto, meu irmão, que já então, aos oito aos, revelava traços da 
prudência que o caracteriza, declarava a pés juntos que nunca aceitaria fazer a tropa 
para não ser forçado a montar a cavalo.

Acabadas as férias nas Furnas, toda a família passou à Quinta da Saúde, onde es-
casseavam as diversões. Meu primo Bábá passava tardes inteiras a fazer guinchar o seu 
violino, tocando vezes sem conta a sua peça forte – as Czardas, de Monti. E eu jogava 
interminavelmente a canasta com a criançada – meu irmão, a Carmita e o Victor Balta-
zar, que fazia praticamente parte da família. Não me lembro bem do que faziam os ou-
tros, mas entretinham-se de qualquer forma. Até que minha mãe teve a ideia brilhante 
de levar o tio António e a família ao espectáculo inusitado de uma pesca à baleia nas 
Capelas. Telefonou-se ao primo Pedro Cymbron, marcou-se o dia e a hora e pediu-se 
um carro emprestado ao tio Albano. Teríamos de levantar-nos antes de romper o dia, 
pois era essa a hora a que os pescadores partiam para o mar e quase não dormimos, 
com a excitação de termos de acordar tão cedo. Ao levantarmo-nos, tivemos a desagra-
dável surpresa – tão comum nos Açores – de verifi car que chovia a cântaros. Mas não 
desistimos e conseguimos apinhar-nos todos dentro da velha “banheira” – era esse o 
nome que dávamos ao Cadillac do tio Albano, um velhíssimo carro de capota de lona, 
sem vidros que nos protegessem da chuva. À falta dos vidros, foi utilizado um saco de 
batatas vazio que pendurámos do lado de onde soprava o vento – conseguíamos mino-
rar assim os efeitos do dilúvio que desabava sobre a ilha. Quem não suportou bem a in-
tempérie foi o carro que, a meio da “recta” que une a Ribeira Seca às Capelas, desatou 
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a tossir e acabou por parar, com o motor a deitar fumo. Consternação geral, esforços 
desesperados para consertar a avaria, com minha mãe, como sempre, a funcionar como 
mecânico e, fi nalmente, quando todos os ocupantes já estavam sentados na berma da 
estrada, desesperados, ei-lo que arranca de novo e que é necessário saltarmos-lhe para 
dentro antes que dispare sozinho pela estrada fora. Sem novos acidentes, lá chegámos 
às Poças das Capelas, mas tão tarde que os pescadores já tinham ido à pesca e estavam 
de volta. Sobre a rocha negra, o corpo morto de um pequeno cachalote exalando um 
cheiro nauseabundo testemunhava a proeza executada. E nós, encharcados da cabeça 
aos pés, procurávamos em vão conseguir que a –banheira– arrancasse de novo e nos 
levasse de volta à nossa quinta. Na verdade, a banheira parecia um carro enguiçado, 
sobretudo quando meu pai decidia oferecer ao irmão um passeio especial a uma das 
vistas mais apreciadas da ilha. Bastava o tio António meter-se no carro para que a 
banheira se recusasse a avançar. Houve que desistir de iniciativas que envolvessem o 
tio António e a banheira. E o meu pobre tio, habituado em Goa a ser conduzido num 
carro com chauffer, foi forçado a andar a pé e de camioneta durante toda a sua estadia 
em São Miguel. Mas nem assim desistiu de marchar com meu pai até ao Cemitério 
de São Joaquim para prestar homenagem a Antero de Quental, ídolo da sua juventude 
coimbrã.

Na verdade, naquela época eram poucas as famílias de Ponta Delgada que possu-
íam carro. Lembro-me de que, todos os anos, a nossa partida para a Quinta da Saúde, 
no princípio do verão, era uma operação complicada, envolvendo o carregamento de 
duas carroças de bois com malas, colchões e uma multiplicidade inimaginável de ob-
jectos necessários à nossa sobrevivência durante dois meses de isolamento. As carro-
ças partiam ao romper da manhã e a nossa família seguia mais tarde, de camioneta. 
Só durante um curto período de tempo possuímos um Austin 7, minúsculo caixote 
quadrangular que o Gaspar Teixeira vendeu em quinta ou sexta mão a meu pai, quando 
foi estabelecer-se em Lisboa. Essa carripana, a quem chamávamos Fifi , permitiu-nos, 
enquanto esteve em nossas mãos, visitar a Quinta da Saúde aos fi ns de semana e, 
durante as férias de verão, ir aos domingos colher groselhas à quinta do nosso amigo 
João Bernardo, que veraneava em Santa Rosa com seus pais, irmãos e sobrinhos. O Fifi  
quase nunca se portava bem, tinha as suas manias e era rara a viagem em que não era 
necessário pararmos no meio da estrada para mudarmos um pneu ou consertar outra 
avaria. Finalmente, passou a dar tanto trabalho e despesa que deixámos de o utilizar e 
meu pai teve de pedir encarecidamente a uma garagem o favor de o levar, para deso-
bstruir o passeio em frente da nossa casa.

Chegou fi nalmente, em fi nais de Setembro, o dia da minha partida para o Conti-
nente. Uma semana antes, consegui que minha mãe me transportasse na “banheira” 
do tio Albano através da cidade de Ponta Delgada a casa de cada uma das minhas 
colegas de liceu para me despedir. E, no dia da partida, fi cou combinado que minha 
avó e o tio Frederico viessem buscar-me de carro e levar-me à doca, para embarcar 
no Carvalho Araújo. Meu pai e minha mãe, demasiado emocionados, resolveram não 
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me acompanhar à doca, para evitar despedidas na presença do numeroso público que 
sempre aí se acumulava nos «dias de São Vapor». Meu pai saiu para o liceu, como era 
seu hábito, sem se despedir de mim. E minha mãe, lavada em lágrimas, veio trazer-me 
à porta de casa quando chegou o carro do tio Frederico. Pedi ao meu tio que, de cami-
nho, me levasse ao liceu para poder despedir-me de meu pai. Fui encontrá-lo na sala 
dos professores, vestido com a sua bata branca, preparando-se para entrar para uma 
reunião. Surpreendido e embaraçado, aceitou o meu abraço e o copioso pranto que o 
acompanhou sem revelar qualquer emoção e não fez menção sequer de se debruçar no 
corrimão para me ver descer a escada e sair o portão.

Passados estes momentos dolorosos, senti-me liberta para saborear a excitação de 
ver a doca cheia de caras conhecidas. Uns vinham despedir-se de familiares, outros 
tinham apenas o hábito, comum em Ponta Delgada, de ir assistir às entradas e às saídas 
dos vapores que faziam a carreira entre os Açores e o Continente para se inteirarem de 
quem chegava e partia. E a minha viagem era especialmente interessante e concorrida 
porque, nessa altura do ano, partiam os estudantes universitários – uns pela primeira 
vez como eu, outros regressando das férias de verão passadas em família. Despedi-me 
da minha avó, do tio Frederico e de mais algumas pessoas conhecidas sem grande 
comoção e subi a escada de madeira que conduzia ao interior do barco. Depois de vi-
sitado o meu camarote, um cubículo com quatro beliches que partilhava com colegas 
do liceu, vim postar-me na amurada do Carvalho Araújo à espera da largada, obser-
vando a multidão que fervilhava no cais de embarque, até ouvir o apito que anunciava 
a partida. Lentamente, o barco começou a afastar-se da muralha e a dar a volta, para 
embicar em direcção ao mar aberto. Nessa altura, reparei que, em terra, alguns colegas 
que tinham vindo despedir-se de nós nos seguiam correndo até à ponta da doca para 
nos dizer adeus. E procurei um lugar à popa para continuar a acenar-lhes enquanto 
conseguisse ainda distingui-los na distância. Quando, por fi m, se sumiram ao longe e 
passaram a ser apenas uma mancha indistinta, abandonei o meu ponto de observação 
e fui postar-me à proa, voltada para o vasto mar que se abria à minha frente. O navio 
avançava, cortando as águas fundas e azuis com rapidez crescente e deixando atrás de 
si uma esteira de espuma branca, sobrevoada por uma nuvem de gaivotas, que perse-
guiam o barco soltando pios agudos. Do lado esquerdo, sólida e fi rme como sempre, a 
Ponta da Galera avançava pelo mar dentro. E no horizonte desenhava-se já a silhueta 
esfumada da ilha de Santa Maria, onde dentro de poucas horas iríamos parar, ao largo 
da costa, para receber passageiros. Para trás, à medida que o barco penetrava na vasti-
dão do Atlântico, a minha pequena ilha – esse pedaço de chão verde e macio a que se 
prendiam teimosamente as minhas mais fundas raízes – ia-se tornando mais pequena, 
cada vez mais pequena, até desaparecer fi nalmente, engolida pela neblina.



I Parte
Introdução

“O décimo quarto foi o irmão donato Frei Pedro natural da lha Graciosa. Sempre 
este monge deu em toda a sua dilatada vida uma pronta satisfação aos empregos de 

que o encarregava a obediência. No emprego de procurador, que exerceu por muitos 
anos, acabou de mostrar a capacidade que tinha para qualquer ocupação laboriosa. Os 
exercícios espirituais pertencentes ao seu estado eram os primeiros a que satisfazia, 
assistindo com toda a devoção aos ofícios divinos quando neles se achava. Com estes 
católicos preparos, revestidos de uma perfeita humildade, se dispunha para a morte, 
quando, ao depois de recebidos os últimos sacramentos, lhe tirou a vida, no mês de 
Janeiro de 1642, sendo Dom Abade o muito reverendo padre Frei Francisco da Apre-
sentação.”

 (Excerto do livro “Dietário (1582-1815) do Mosteiro de São Bento da Bahia: 
edição diplomática”, com a ortografi a actualizada e as abreviaturas substituídas pelas 
palavras por extenso. Seguindo a ordem dos falecimentos, o “Dietário” contém os re-
sumos das vidas dos freires do convento. Foram autores da transcrição, feita sobretudo 
com base no manuscrito original, Alícia Duhá Lose, Dom Gregório Paixão, OSB, Ana 
Paula Sandes de Oliveira e Gérsica Alves Sanches.)

*          *          *

 Além deste Frei Pedro, vários outros que nasceram nos Açores vestiram o 
mesmo hábito conventual. Um deles terá sido, provavelmente, o quinto que ali faleceu, 
em 1636, Frei Gonçalo, do qual se diz ser “natural das Ilhas”. 

Ilhas que, mal povoadas ainda, e já delas saía gente em busca de fortuna. Porque 
aqui não havia oiro nem prata e em poucos anos o ubérrimo chão se tornou quase esté-
ril para certas espécies agrícolas, como é normal acontecer com os terrenos aráveis que 
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antes foram de fl oresta. E, se o drama não foi de total desolação, isso deveu-se sobre-
tudo a uma condição natural e ao engenho humano – a origem vulcânica do solo e a in-
trodução do tremoço, que incorporava na terra o azoto de que as plantas necessitavam. 

O Brasil foi um dos primeiros destinos dos emigrados dos Açores. (Nesse tem-
po ainda se estava muito longe de que aparecesse na Língua o gentílico “açoriano”.) 
Como aconteceu com Francisco do Couto, natural da Terceira, um dos fundadores da 
cidade de São Salvador da Bahia de Todos os Santos. E, durante séculos, seria a terra 
onde mais esperanças açorianas se cumpririam ou haveriam de esmorecer. 

Do achamento e do nome do Brasil

Sobre o achamento do Brasil têm-se dividido as opiniões dos historiadores. Há os 
que pensam que se tratou do descobrimento de uma terra desconhecida, outros que, 
quando Pedro Álvares Cabral lá aportou, já sabia ao que ia. A versão de que a frota 
se teria desviado por causa de uma tempestade só surgiu muito depois de 1500. A 
hipótese não é de modo algum perceptível no relato de Pêro Vaz de Caminha. E uma 
tempestade, forte o bastante para desviar os navios do seu rumo, sê-lo-ia também para 
os fazer separar uns dos outros, pelo que difi cilmente teriam navegado em conserva 
até ao fi nal da viagem. 

No relato do cronista não há aparência de surpresa ao descrever o avistamento 
da costa brasileira, o que leva a supor que se tratou de um acontecimento esperado. 
Além de outros sinais que terão feito acreditar na possibilidade da existência de terras 
desconhecidas naquelas latitudes, várias viagens haviam chegado já ao Novo Mundo, 
e numa delas, em 1499, Alonso de Hojeda terá atingido a costa do Nordeste brasilei-
ro. Era fácil, pois, aceitar a ideia de que no Atlântico Ocidental se encontraria uma 
sucessão de incontáveis ilhas e, além delas, talvez mesmo uma imensa terra fi rme. 
E o tratar-se de uma ilha ou de terra fi rme foi uma das dúvidas dos descobridores 
a respeito do Brasil. Outra dúvida, a da origem do nome, é uma questão moderna. 
Nada nos descobrimentos portuguesas mostra que os nossos mareantes obedeciam a 
mitos, antes cumpriam planos rigorosamente elaborados. Portanto, ligar aquele nome 
a lendas célticas parece mais fruto de uma imaginação fértil ou ousada do que de um 
interessado rigor histórico. A palavra brasil e a composta pau-brasil existem na Lín-
gua Portuguesa desde tempos antiquíssimos. Contrariamente ao que costuma ser dito 
como origem da palavra brasil, que seria brasa, José Pedro Machado entende que ela 
deriva do italiano brasile. As razões deste fi lólogo praticamente não deixam dúvidas. 
(“É costume derivar este termo de brasa, o que parece um tanto estranho pela suposta 
intervenção e presença de um suf. –il, tónico, sem vida em Português, mesmo na sua 
forma arcaica.”) A reforçar esta ideia, lembra que eram italianos os comerciantes que 
serviam de intermediários na venda a portugueses do pau-brasil asiático, uma espécie 
semelhante à brasileira (Caesalpinia echinata), também usada em tinturaria. 
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Ao concluir a carta do achamento levada por Gaspar de Lemos a D. Manuel, Pêro 
Vaz de Caminha escreveu: “deste porto seguro da vossa jlha de vera cruz oje sesta 
feira do primeiro dia de mayo de 1500.” (Na carta que D. Manuel escreverá aos Reis 
Católicos dando-lhes a nova do achamento, o nome com que referirá o Brasil será o 
de Terra de Santa Cruz.) Embora houvesse na frota quem pensasse que haviam tocado 
terra fi rme, a ideia dominante foi a de que se tratava de uma ilha. Mestre João, cirur-
gião de El-Rei e astrónomo, que acompanhou a expedição para determinar a situação 
geográfi ca das terras a que aportasse, enviou também uma carta a D. Manuel, na qual 
disse: “Quanto, Senhor, ao sítio desta terra, mande Vossa Alteza trazer um mapa-mún-
di que tem Pero Vaz Bisagudo e por aí poderá ver Vossa Alteza o sítio desta terra; mas 
aquele mapa-múndi não certifi ca se esta terra é habitada ou não; é mapa dos antigos e 
ali achará Vossa Alteza escrita também a Mina. Ontem quase entendemos por acenos 
que esta era ilha, e que eram quatro, e que doutra ilha vêm aqui almadias a pelejar 
com eles e os levam cativos.” No fi nal da carta escreveu: “Feita em Vera Cruz no pri-
meiro de maio de 1500.” Portanto, e apesar da convicção de que aquela suposta ilha 
vinha referida em mapas antigos, não lhe foi dado nenhum dos nomes neles contidos. 
E se acaso o nome Brasil, que só surgirá uns anos mais tarde, se devesse à crença nas 
velhas lendas célticas, teria sido certamente o de Ilha Brasil o primeiro baptismo do 
imenso território. João de Barros, nas Décadas (1552), deixou dito: “…tanto que da-
quela terra começou de vir o pau vermelho chamado brasil, trabalhou que este nome 
fi casse na boca do povo, e que perdesse o de Santa Cruz. Como que importava mais o 
nome de um pau que tinge panos, que daquele pau que deu tintura a todos os sacra-
mentos por que somos salvos, por o sangue de Cristo Jesus que nele foi derramado.” 
E, no século seguinte, Frei Vicente do Salvador, autor da primeira História do Brasil 
e que possivelmente leu João de Barros, haveria de escrever: “como o demónio com 
o sinal da cruz perdeu todo o domínio que tinha sobre os homens, receando perder 
também o muito que tinha em os desta terra, trabalhou que se esquecesse o primeiro 
nome Santa Cruz e lhe fi casse o de Brasil”.

Na carga que Gaspar de Lemos trouxe no seu regresso ao Reino, vinha grande 
quantidade de pau-brasil, que foi a principal razão das viagens que se seguiram à da 
descoberta. Mas em breve outros corantes o fariam perder a importância que tinha na 
tinturaria. O que não impediu de haver sido declarado árvore nacional do Brasil, em 7 
de Dezembro de 1978.

Nomes míticos

Duvidosa permanece a origem mítica do nome do Monte Brasil. Difi cilmente se 
arranjarão argumentos, quer para a defender quer para a negar. A primeira vez que o 
nome está documentado é no mapa esquemático de Valentim Fernandes, de 1507, onde 
consta como o brassill. Luís Teixeira, no mapa que fez das ilhas dos Açores a mando 
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de Felipe II (Filipe I de Portugal), registou-o como P.ª del Brazil, e, na descrição das 
ilhas em mapas de 1587, escreveu: “dois portos, um é o de Angra, junto à cidade, o 
outro o do Fanal que com duvidosos tempos podem estar em cada um, que são de uma 
parte e outra do Brasil que é a ponta que mostra ser alta.” Gaspar Frutuoso refere-
se-lhe como Brasil ou ponta do Brasil. No entanto, a lenda de origem céltica passara 
a Portugal não como Brasil somente, mas como Ilha Brasil. (No Guia Interpretativo 
de Percursos Pedestres dos Açores, da editora Ver Açor, Paulo Barcelos escreveu a 
respeito do Monte Brasil: “E porquê esse nome? Não sei  das interpretações possíveis 
avançadas por vários autores, desde a ligação ao zimbro, aos registos históricos pou-
co claros, nada nos convence  nem sequer seduz.”)

Na toponímia que portugueses e espanhóis foram deixando por este mundo fora 
praticamente não se encontra infl uência directa das famosas lendas célticas ou outras. 
Excepção será o nome Sete Cidades, ilha medieval lendária, para onde teria fugido o 
bispo da cidade que hoje é o Porto. No entanto, ao ser dado aquele nome ao conjunto 
montanhoso e respectiva cratera, quem o fez estava consciente de que São Miguel 
não era a mítica ilha. E pode ter sido motivado pela grande alteração que aquela serra 
sofrera entre o primeiro avistamento e a segunda viagem de exploração. Para os na-
vegadores não acostumados aos fenómenos vulcânicos, o que aconteceu no maciço 
das Sete Cidades deve ter-se-lhes afi gurado sufi cientemente misterioso e grandioso 
para que justifi casse um nome igualmente envolto em mistério, como o da Atlântida 
da imensa catástrofe. Nome que se repetiria mais tarde no Pico e no Brasil, neste caso 
provavelmente inspirado nas espantosas formações rochosas daquele que é agora um 
parque natural do Piauí. 

No entanto, a ideia da existência de ilhas que não se revelariam nunca prevaleceu 
ainda durante muito tempo. Fernão Dulmo viria mesmo a propor a D. João II a desco-
berta, por sua conta, da Ilha das Sete Cidades. (“veio ora a nós e nos disse como ele nos 
queria dar achada uma grande ilha ou ilhas ou terra fi rme, por costa que se presume 
ser a Ilha das sete Cidades…” – da carta em que El-Rei lhe concede o privilégio.) E 
Gaspar Frutuoso fala de várias outras, como a “ilha Nova, que dizem estar perto da 
banda do norte, que se chama a ilha Verde ou da Garça”, a qual se avistaria da Ter-
ceira no Verão. Ou a ilha do Bom Jesus, com um estranho rigor situada a cento e vinte 
e duas léguas e meia a sudoeste de São Miguel. Com igual rigor se dizia que a ilha de 
Santo António estava cento e cinquenta léguas a sul dos Mosteiros. Havia ainda a “ilha 
nova da Madeira, chamada Santa Cruz”, com quarenta e duas léguas de comprimento 
e a setenta da Madeira. E, para crer na existência de tais ilhas bastava o testemunho do 
“doutíssimo e grande pregador, o licenciado Manuel de Andrade”…
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II Parte
Lendas Fenícias 

São várias as supostas notícias da presença de Fenícios – ou Cartagineses – nos 
Açores e um pouco por toda a costa do Atlântico Ocidental. Com uma perturbadora 
coincidência. Ou foram deixadas em locais praticamente inacessíveis ou nas zonas 
indefi nidas da linha de maré.

Um cavaleiro e o seu cavalo esculpidos em pedra, no cimo do Monte Gordo, no 
Corvo, de maneira a poderem ser vistos do mar e percebido, pelo menos a dois quiló-
metros de distância, que o cavaleiro aponta para Ocidente. Umas duas toneladas de pe-
dra, pelo menos, demasiada carga para levar pela encosta acima, no meio de uma mata 
quase impenetrável. A alternativa, pouco mais animadora, teria sido fazer a escultura 
no sítio onde deveria fi car. E não consta que tivesse encalhado no Corvo o navio em 
que viajava Sindbad, e que naufragou tendo uma estátua equestre à proa (última cena 
da suite sinfónica Scheherazade, de Rimsky-Korsakov, depois adaptada a bailado). 
Além disso, a estátua era de bronze 

Uma legenda qualquer, logo abaixo do dito cavalo, gravada numa rocha de tal 
modo inacessível que nem sequer foi possível decalcá-la. E quem tentou fazê-lo teve 
de ser suspenso amarrado por cordas. 

Também no Corvo, uma casa que as vagas teriam derrubado, deixando à vista nos 
alicerces um pote preto de barro com moedas cartaginesas dentro. As moedas estavam 
nas fundações, mas seriam anteriores ao descobrimento da ilha  o pote era de barro, 
mas não se partiu com o temporal... 

As primeiras destas lendas constam da Crónica do Príncipe D. João, embora se 
refi ram a algo que teria acontecido no reinado do pai, cuja crónica foi escrita antes 
daquela. A probidade de Damião de Góis não basta para lhe dar crédito. Ele não viu o 
que narrou. Nisso nada o distingue de Gaspar Frutuoso. Ambos rigorosos ao contarem 
o que os seus olhos contemplaram, quer no que se refere a actos quer a documentos, 
mas capazes de acreditar nas coisas mais estranhas. Como Frutuoso acreditou nas ilhas 
misteriosas ou na malva tão grande que nela podia pendurar-se um boi para esquarte-
jar. Ou, já muito mais próximo do nosso tempo, Ferreira Drummond, que escreveu que 
da Terceira se avistavam searas e povoados de São Miguel, facto que afi rmou segundo 
testemunho de olhos que não os seus. 

Muito mais recente foi o achado de cacos de loiça que parecia fenícia. Os modelos 
eram mais ou menos semelhantes aos que se haviam fabricado no Norte de África. João 
Vieira Gomes, especialista no assunto, não negou tais semelhanças, mas fez notar à arque-
óloga que aquele barro era de Santa Maria. Embora esta história seja demasiado moderna 
para correr como lenda, há no entanto quem se sinta tentado a acreditar que tal loiça seria 
mesmo fenícia ou cartaginesa. É o costume – perde-se a memória do real e perdura o mito.
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Outras lendas

Fenícios ou chineses, cartagineses ou normandos, andaram por este mundo fora an-
tes dos portugueses. Todos eles foram até muito longe. Os cartagineses provavelmente 
até às Ilhas Britânicas e muito a sul na costa de África; os normandos, ou vikings, até à 
Nova Inglaterra; os chineses até Moçambique ou um pouco mais a sul. Mas todas essas 
viagens têm também algo em comum. Eram feitas sempre sem perder terra de vista. 
Não há qualquer prova histórica de que outros povos europeus, antes dos portugueses, 
pudessem ter navegado em mar alto orientados apenas por instrumentos.

Os fenícios fazem sempre parte dos suspeitos da autoria de inscrições, estátuas ou 
outros sinais de uma hipotética passagem. Além das referidas, e para além de uma 
indefi nida quantidade de estátuas equestres, nunca encontradas por outras ilhas atlân-
ticas, há a famosa Pedra de Dighton e, menos famosa e que gera menos credulidade, a 
Pedra da Gávea, no Rio de Janeiro. Nenhuma dessas descobertas resistiu a um estudo 
atento ou a uma observação descomprometida. Como por exemplo as “inscrições” 
nas Quatro Ribeiras, das quais me falou assim o Marcolino Candeias: “Não sei nada 
sobre essas pedras, para além das fotos que vi, há já cerca de 10 anos, as quais me 
garantiram serem das ditas cujas. Até pensei que fossem na rocha da Vila Nova, mas 
dizem que será na das Quatro Ribeiras. Se me dissessem que era na da Serreta ou na 
dos Altares, para mim não faria diferença. Nunca lá fui, não quero ir nem me importo. 
Não vi, no que vi  – e se bem me lembro – sinais do que pudesse ser tido por garatujas 
humanas. Não eram rochas da falésia, mas grandes calhaus junto à costa, salvo erro, 
somente a descoberto na baixa da maré. Mas não posso de jeito nenhum quantifi car 
o «grandes».”

E há as outras, quase anedóticas. Como a recente “descoberta” de hipogeus fenícios 
no Corvo (sempre o Corvo ) e na Terceira, que não são outra coisa senão silos secula-
res. Ou a Tora escondida numa gruta em Rabo de Peixe, que houve quem pretendesse 
que fosse antiga, apesar de estar guardada num saco de plástico!



O advento da artilharia piro - balística e a epopeia dos descobrimentos criaram novos 
problemas à conceito de defesa dos países europeus, assentes até então na concep-

ção do antigo castelo medieval. Do ponto de vista arquitectónico e em obediência às 
modernas leis da guerra no século XVI, o castelo é obrigado a evoluir, posicionando-se 
à beira-mar, baixando as suas muralhas e alargando-as de modo a responder de forma 
efi caz a um inimigo cuja capacidade destrutiva não conhecia paralelo até então. Esta-
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bilizadas as fronteiras territoriais portuguesas, e iniciada a epopeia dos descobrimentos 
portugueses, o inimigo passa a afl uir às vastas costas portuguesas pela grande via que 
representam os oceanos. As ilhas dos Açores, enquadradas neste contexto, ganham es-
pecial relevância no apoio logístico prestado ao regresso das embarcações à Europa, em 
especial as comerciais e mal defendidas. A sua posição geo-estratégica, enquanto zona 
de aguada e mesmo de apoio militar na protecção destas frotas comerciais, se é destacada 
no contexto do grande comércio ultramarino europeu durante a Idade Moderna, é igual-
mente condenada à presença regular de visitantes indesejáveis, piratas e corsários, que na 
eventualidade de não capturarem uma abastada presa, na sua viagem de retorno testariam 
sempre as defesas de terra de modo a estimar a sua capacidade de defesa. 

Esta situação poderia ser sentida de forma mais ou menos intensa nas diferentes 
ilhas. A realidade de ilhas como Flores e Corvo era diferente das ilhas maiores como 
São Miguel, Terceira e Faial. O patamar intermédio deverá ser o enquadramento em 
que ilhas como São Jorge deverão ser posicionadas no que diz respeito à defesa e for-
tifi cação durante a Idade Moderna nos Açores.

A investigação preparada de raiz para a V bienal de Turismo Rural Atlântico que 
decorreu naquela ilha (Outubro de 2009), permitiu entender uma evolução na con-
cepção de defesa até ao século XIX assim como inventariar o riquíssimo património 
existente, bem como avaliar sobre o seu estado de conservação actual. 

As preocupações na fortifi cação daquela ilha são em 1543, praticamente inexisten-
tes à semelhança das restantes ilhas, como Bartolomeu Ferraz faz notar a D. João III. 
Contudo, pede a el-Rei que se façam em todos os portos por onde os inimigos possam 
desembarcar, baluartes (fortifi cações) em pedra e cal, terra ou mesmo madeira (no 
mínimo) para que artilheiros com as devidas munições, mesmo que não os matem, os 
espantem. Refere estarem as ilhas muito desprotegidas por nunca as ameaçarem os 
navios de guerra, estando os naturais mais importados com os seus rendimentos do que 
com a sua sorte. Contudo, levanta já uma questão que posteriormente seria comprova-
da: o contexto internacional é complexo, e ao tempo, os franceses provocavam roubos 
e assédios ao reino, muitas vezes aliando-se a outros povos como os turcos, sendo o 
seu castigo mínimo, mesmo simbólico, por parte do soberano francês. Caberia assim 
ao rei português castigá-los publicamente de forma exemplar e tomar providências 
para que as embarcações portuguesas não saíssem sozinhas, mal preparadas na sua 
defesa e sem informações que entretanto chegassem a bordo de outras embarcações. 

Sobre as ilhas, refere não existirem locais seguros para recolher as mulheres e crian-
ças, duvidando mesmo da existência de qualquer tipo de arma. Os piques enviados em 
1519 haviam sido transformados dois dias depois em vassouras de fornos, uma vez que a 
própria população não conhecia qualquer tipo de doutrina no manuseamento das armas. 
Pedindo por várias vezes ao rei que não o tenha em má conta, solicita igualmente que se 
mande instruir e que se organize a população para a defesa, fazendo-a preparar próximo 
das freguesias costeiras, fossos, muralhas e artilharia, nem que fosse para protecção a 
lança e escudo. Esta defesa permitiria a recolha de mulheres e riqueza a uma fortifi cação 
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específi ca, com fornos e água e possibilitaria igualmente a protecção a embarcações em 
apuros, situação que se tornaria regular nos mares açorianos. A infantaria necessitava ur-
gentemente de arcabuzes, de instrução (e alardos regulares), de morrões, de pólvora e pe-
louros (munições, de forma geral), bem como um artesão que conseguisse reparar o arma-
mento. Na sua mente, deveriam ser fornecidos capacetes e peitorais aos locais, lembrando 
a pertinência de os manter bem guardados e tratados, uma vez que o povo, por não ter sido 
educado com eles, rapidamente os transformaria em caldeirões e tampas de fornos. 

Poucos anos volvidos, 
entre 1553 e 1567, tanto 
quanto as fontes permitem 
entender e nas ilhas do tri-
ângulo, mantinha-se tudo 
da mesma forma, em espe-
cial no que diz respeito à 
artilharia. Contudo no caso 
de São Jorge, é já destacada 
a importância do porto das 
Velas uma vez que oferecia 
boas condições de protec-
ção às embarcações duran-
te todo o ano. Gaspar Fru-
tuoso, apresenta-nos nesta 
época, uma ilha bastante 
fértil e de comércio intenso 
com as circundantes. Sobre 

a sua defesa, nada refere mas indica que o povoamento terá começado pelo lado Oeste da 
ilha, a partir do Topo, cujo acesso do porto à freguesia, estreito, poderia ser defendido à 
pedrada ou mais armas, bastando apenas trinta homens para se defender de dez mil. 

Neste ponto, a importante obra realizada sobre as Vereações de Velas para os anos 
de 1559, 1570 e 1571, elucida-nos sobre os primórdios da defesa da ilha. As primeiras 
preocupações surgem em 1570. Logo a Janeiro desse ano, a Câmara delibera que se 
fi zessem Guardas de Saúde e de Terra perante uma possível ameaça luterana, mas com 
atenção à boa forma “capitalista” referida em 1543, de modo a que não fossem comer-
cializados mantimentos para bordo das embarcações. Nesse mesmo mês, seria ordena-
do o levantamento de vigias por toda a jurisdição uma vez que haviam sido vários os 
avisos da presença de corsários mouros no mar. Um local privilegiado nesta época para 
uma destas vigias era o Monte Trigo na área do Rosais. Contudo, todos os moradores 
tinham a mesma incumbência, ameaçando-se de prisão quem os visse e não avisasse de 
pronto os Porteiros. A fi gura de Porteiro surge-nos associada ao acesso a terra, sendo de 
prever a sua associação às portas das vilas (e cidades). Este ponto merece alguma refl e-
xão. Alguns estudiosos provam-nos que à medida que a epopeia dos descobrimentos se 
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desenrola, numa fase inicial com a descoberta das ilhas, os povoadores tentam recriar 
nas suas localidades, as defesas que conheciam no continente. À boa moda medieval, 
tenta-se amuralhar as cidades, como foi o caso do Funchal e provavelmente Ponta 
Delgada (ou Angra do Heroísmo). Contudo, rapidamente se chegou à conclusão que 
este tipo de defesa era inefi caz nas ilhas: o inimigo não vinha de terra, mas sim do mar. 
Quebrava-se assim novamente mais uma ideia típica da Idade Média, em detrimento de 
uma da Idade Moderna. A História das Mentalidades encontrava-se em marcha. 

Efectivamente o caso de São Jorge demonstra-nos que antes do aparecimento das 
fortalezas, são construídas muralhas próximas aos portos, em especial Velas e Calheta, 
para orientação dos que entravam e saiam, assim como para apoio da infantaria, arma 
mais barata de constituir e de manter quando comparada com a artilharia, apesar do seu 
curto alcance. Plantas e fontes em outras ilhas, demonstram-nos claramente a existência 
de portas de acesso a partir do mar na proximidade de fortifi cações e no caso do forte 
de São Cristóvão em Ponta Delgada (ou do Açougue), é referida a sua importância na 
tranquilidade no desembarque de pessoas e bens. Se neste caso já existiam as actuais (e 
históricas) Portas da Cidade, uma iconografi a não datada mas provavelmente anterior a 
1782, revela-nos no seu lugar a existência de apenas uma porta ao longo de um enorme 
muro que separava o acesso da cidade ao mar. A defendê-la em ambos os lados, os fortes 
de São Brás e São Pedro, para além da defesa imediata do forte de São Cristóvão. Na 
ilha Terceira esta situação é ainda mais evidente. A planta da cidade de Angra de Jan 
Huygens Van Linschoten revela-nos um muro que protege toda a zona fronteira ao mar 
de Angra, com duas portas: uma mais pequena junto à Prainha e uma maior na proxi-
midade da Alfândega (a porta do Mar)1, tal como ainda se verifi ca na porta das Velas, 
em São Jorge. Neste caso, novamente o seu acesso está equacionado pelos fortes de São 
Sebastião e de Santo António no Monte Brasil (da mesma forma como a das Velas, entre 
o forte de Santa Cruz e o das Caravelas). Outros exemplos poderiam ser apresentados e 
debatidos, um dos quais judiciosamente representado nas iconografi as do primeiro forte 
da Ribeira Seca da mesma ilha ou para a Vila Franca do Campo2, na ilha de São Miguel.

Regressando ao mês de Janeiro de 1570, e à ilha de São Jorge, o estado de alerta 
máximo manter-se-ia durante todo o mês, aliás como já se havia verifi cado durante o 
mês de Dezembro de 1569. As fontes transmitem mesmo a clara noção de que estas 
esquadras luteranas muito mal poderiam fazer a terra.

1.  A carta de Linschoten torna-se ainda mais particularmente interessante pelo facto de existirem duas portas nos dois principais 
caminhos de acesso a Angra, pelo interior: o portão (ou portões) de São Pedro e de São Bento, apresentados com um aspecto bas-
tante sólido. Angra conheceria outras “portas”, como a de Santa Luzia (apresentada com menor expressão e estrategicamente menos 
importante que as duas citadas). As restantes vias terrestres, representadas com menor dimensão, estariam já sob o alcance do forte 
de São Luís, ainda representado. Esta estrutura que desapareceria com o decorrer dos séculos poderia representar resquícios de uma 
tentativa ao nível da História das Mentalidades, ou seja, de uma mentalidade ainda medieval dos primeiros povoadores, se não em 
recrear uma linha de muralhas, no mínimo de tentar conter o avanço inimigo sobre a cidade. Tal como a fortifi cação de concepção 
medieval, esta ideia acabaria por desaparecer, uma vez que o sucesso estaria em derrotar o inimigo no mar, quando ainda está vul-
nerável. Sobre os portões de Angra, veja-se Martins, Francisco E. O., Angra e os portões aquando Linshoten a visitou, Boletim do 
IHIT, vol. LXI, Angra do Heroísmo, 2003, pp. 225-235.

 2.  Estas também se situariam entre fortes, partindo-se da análise da sua suposta localização.
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Nesta época, será de ter em atenção o contexto internacional. Em linhas muito sintéti-
cas, a família real portuguesa encontrava-se integrada no clã dos Habsburgos cujo grande 
mentor havia sido Carlos V de Espanha, pai de Filipe I de Portugal e tio-avô de D. Sebas-
tião. Após três décadas de guerra por toda a Europa e senhor de um vasto império Ultra-
marino, Carlos V havia desenvolvido projectos muito específi cos para Portugal, casando 
ele próprio com uma princesa portuguesa e fazendo casar sua irmã, Catarina de Habsburgo 
com D. João III. Em meados do século XVI retirou-se para o Mosteiro de Yuste em Es-
panha, passando ao seu fi lho Filipe II de Espanha, futuro I de Portugal, a soberania sobre 
os Países Baixos (1555) e a coroa de Espanha em 1557, com tudo o que ela representava, 
excepto o título imperial (in nomine é entregue ao irmão, Fernando. Filipe herdava um im-
pério que incluía a Áustria, a Boémia, Nápoles e a Transilvânia apenas na sua componente 
europeia), acabando por encontrar uma tenaz resistência da única força capaz na Europa de 
lhe fazer frente: a França de Francisco I. A intensa luta dos luteranos que entretanto ganha-
vam força na parte mais Nordeste da Europa (constituindo os Países Baixos um exemplo) 
e a intensa presença mourisca, sempre tão ávida das possessões católicas da Península 
Ibérica, eram neste contexto agravadas pela política heterodoxa de alianças de Francisco I.

Será neste encadeamento que o desenvolvimento da fortifi cação açoriana deverá 
ser visto na sua fase inicial. O forte de São Brás em Ponta Delgada, tem data de ordem 
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de construção de 1552, por el-Rei D. João III, cunhado de Carlos V. O seu neto (mas 
sucessor no trono) D. Sebastião (e sobrinho de Filipe II de Espanha) é o monarca 
responsável pela construção do forte de São Sebastião em Angra do Heroísmo e San-
ta Cruz na Horta. Uma das características do seu reinado é a tentativa de estabilizar 
e defender do forte assédio todas as possessões portuguesas, mandando edifi car um 
conjunto de fortalezas por todo o reino, com ênfase especial nas costas algarvias. Já 
com Filipe I de Portugal seria o complexo fortifi cado do Monte Brasil fechado na sua 
vertente terrestre, no então designado Forte de São Filipe, actual forte de São João Ba-
tista e no continente português fi caria conhecido por ser um rei que deu um importante 
impulso na fortifi cação na defesa do Tejo. Nos Açores, estavam assim constituídos os 
quatro maiores exemplares que arquitectura militar da Idade Moderna nas ilhas, todos 
feitos por indicação expressa do rei.

Aliás, as recomendações feitas a D. João III assim o demonstram: “…visto como 
as coisas andam picadas e os franceses têm por Vossa Alteza por amigo dissimulado, 
e muito mais afeiçoado às vitórias do imperador (Carlos V) que às suas (…) que (…) 
guardarão no que prometem, como intervir em qualquer interesse em seu favor (…) 
assim como meter turcos em sua terra (…). E visto o pouco castigo que dá a seus na-
turais pelos roubos e males que fazem a este reino (…)”3. 

O contrário também é concomitante: “o portador desta me deu agora uma carta de 
el-Rei nosso senhor porque Sua Alteza nela avisa de uma grossa armada que os lutera-
nos têm feito em França e de outra que também tem muito grande o príncipe d’Orange, 
ambas bem apercebidas de gente, artilharia e munições com intento de virem aos por-
tos de mar das terras e senhorios de Sua Alteza e el - Rei de Castela seu tio (…)”4. 
Efectivamente, por ordem de D. Sebastião, naquela ilha foi dada a ordem de que todo 
o Homem útil teria a sua arma e terá sido enviado à ilha um engenheiro militar para os 
primeiros estudos das fortifi cações a levantar.

A ordem do rei, datada de 1572, acabaria por ser o resultado fi nal de uma onda de 
manifestos das principais entidades das ilhas, neste caso especial, da ilha de São Jorge 
com a concordância do Capitão-mor sediado na ilha Terceira. Esta concordância resul-
ta de uma série de factos: da presença em águas jorgenses de embarcações de gente de 
má fortuna entre 1569 e 1571, ao que as autoridades locais haviam tentado responder 
com a instalação de vigias ao longo da ilha; com criação de cargos de guardas em 
específi co para o porto das Manadas e arredores (porto posteriormente fortifi cado) e 
alardos, que haveria de pôr a nu as péssimas condições existentes para a defesa da ilha. 
Estes aspectos eram coroados a nível régio pela tentativa de formar armadas (muitas 
vezes à pressa) para socorro e patrulhamento dos mares das ilhas. Um bom exemplo 
será o “auto de como mandam os senhores ofi ciais vigiar dos corsários” em 3 de Junho 

3.  Carta de Bartolomeu Ferraz, aconselhando El-rei sobre a necessidade urgente de se fortifi carem e guarnecerem as ilhas 
dos Açores, por causa dos corsários franceses – 1543 (Arquivo dos Açores, Vol. V, p. 364).

4.  Pereira, António dos Santos (Coord.), “Carta de 1 de Maio de 1571 de Fernão de Pina à Câmara Municipal das Velas” in 
Vereações de Velas – São Jorge – 1559-1571, Direcção Regional dos Assuntos Culturais/Universidade dos Açores, 1984, p. 438.
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de 1570, que perante as notícias da vinda de uma armada luterana com cinquenta ou 
sessenta velas para povoar terra, se redigiu. O aviso havia sido dado pelo Rei de França 
ao de Portugal uma vez que se tratava de um problema de complexa e difícil resolução. 

Durante esse ano haveriam de ser realizados dois exercícios de mobilização geral da 
tropa da ilha (milícias) sendo o segundo, um resultado imediato do primeiro perante a 
total desorganização de meios humanos e técnicos. 

O desembargador Gaspar Pereira, na qualidade de capitão-mor da capitania de An-
gra desloca-se propositadamente à ilha para constatar in facto, todas as necessidades 
existentes. Achou grande a falta de arcabuzes, lanças, pólvora e munições de tal modo 
que não estavam em condições de se defender. Indevidamente enquadradas, reparte 
as milícias por dois Capitães5 (uma vez que os existentes nem acudiam, nem sabiam 
coordenar/organizar a defesa da ilha). Deixou a promessa (que seria várias vezes re-
forçada à posteriori) de pedir junto ao rei, armas e artilharia, assim como as demais 
necessidades de as prover. 

No ano seguinte D. Sebastião avisaria novamente as ilhas de um possível ataque por 
parte dos luteranos cuja fama era bem conhecida pelo roubo e vandalismo infl igido. 
Havia que reforçar todas as medidas possíveis na defesa, em especial na vigilância, 
proibindo-se a entrada de qualquer embarcação na vila das Velas à noite, excepto se por 
razões de tormenta. A partir desta altura o sistema de vigilância à ilha fi ca montado nos 
seus moldes gerais e de acordo com os preceitos enviados pelo rei: no caso em estudo 

5.  A 30 de Junho desse mesmo ano seria a restante hierarquia claramente delineada (conforme regulamento régio) e as 
funções de capitão de alardo e de companhia, alferes, sargentos, cabos de esquadra e escrivães ocupadas.
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com destaque especial para o Monte do Trigo nos Rosais com um vigia permanente, 
revezado de manhã e à tarde uma vez que a presença de velas no mar era constante. Na-
quela freguesia estariam nomeados dois moradores como cabos de esquadra (um deles 
juiz ordinário) cada qual com 25 homens, cabendo um dia a cada. Logo que avistassem 
velas deveriam avisar os capitães para que estes se provessem do que fosse necessário 
para defender terra em articulação com os cabos de esquadra, sob pena de serem casti-
gados pelo capitão – mor, entretanto eleito. Na vila existiam 10 cabos de esquadra com 
vinte e cinco homens a maior parte deles. Cada um era obrigado a utilizar da sua gente, 
três homens para vigiar à noite no porto da vila e haveria que ter sempre um homem com 
um arcabuz sinado preparado para atirar quando necessário. Ficariam de serviço uma se-
mana (de segunda a segunda) e o próprio cabo seria vigiado pelo seu povo que se poderia 
queixar ao capitão que o condenaria. Por sua vez, as sentinelas seriam fi scalizados pelos 
capitães, alferes e alguns ofi ciais (provavelmente de foro civil) e sob tutela do Capitão - 
mor. Na Fajã (sem se explicitar qual) vigiaria o cabo e a suas gentes (quando necessário) 
e nas Manadas, dois Cabos de Esquadra, mandando-se de manhã e à tarde um sentinela 
para um local desigando como “cazall mao” para vigiar velas a levante como a poente. 

Temos pois a partir de 1571 um sistema de defesa organizado a partir de tropas 
milicianas, ou seja, pela tropa da terra, imposto por uma nova realidade imposta pelo 
regresso das riquezas dos impérios ultramarinos; pelos inimigos de Espanha e do cato-
licismo e pelos espoliados de Tordesilhas: a guerra passava a fazer parte do quotidiano 
da população jorgense a partir da II metade do século XVI. 

Do desenvolvimento da infantaria ao aparecimento da artilharia foi um passo. 
De acordo com José Cândido da Silveira Avelar, as fortifi cações e muralhas das 

Velas foram construídas por imposição de 2% sobre o comércio da ilha, a mando de 
D. Sebastião, situação que fi caria claramente defi nida em Agosto de 1573. Uma visita 
por parte de Fernão de Pina Marecos e Thomaz Benedicto à ilha haviam sido o factor 
capitular de tal decisão, pelo que o rei enviava Álvaro Fernandes, encarregado mor das 
fortifi cações do reino, para uma rápida e efi caz defesa. 

Efectivamente, a partir de 1575 que se verifi ca a presença de peças de artilharia 
nesse concelho (oito). A partir de 1600 já existem algumas bocas-de-fogo em Calheta 
(oito) e em 1678 no Topo (duas6). Esta diferença temporal poderá atestar uma preo-
cupação inicial naquele que era considerado o melhor porto da ilha, o de Velas, esten-
dendo-se ao resto da ilha conforme a sua acção se foi fazendo sentir, afastando-se o 
inimigo para outras zonas da ilha, à semelhança do ocorrido em São Miguel e Terceira. 

Este facto é comprovado por novos acontecimentos a partir da derrota da Armada 
Invencível. A presença inglesa nos mares açorianos e de acordo com António dos San-
tos Pereira, a dimensão dos ataques em 1589-1590, levou a que todos os responsáveis 
jorgenses em Abril de 1591 se juntassem na Calheta de modo a organizarem uma de-

6.  Nos dados encontrados, este número manter-se-ia. Na pesquisa local, constatou-se a existência de duas bocas de fogo 
em condições deploráveis no porto do Topo, eventualmente as duas registadas em 1678.



119A Fortificação da Idade Moderna nos Açores

fesa em conjunto, única forma efi caz de se proteger a ilha. Novos pedidos são feitos, 
quer a nível de materiais para a artilharia e a infantaria, como de instrução uma vez 
que é insufi ciente a verifi cada nos artilheiros. Tais factos seriam ainda mais agravados 
por novos eventos bélicos, dos quais se deverão destacar o provável saqueamento das 
Velas em 1597 e 1599. 

Ainda de acordo com o mesmo autor, na Primavera e Verão de 1618, Marcos Fer-
nandes de Teive visitou por ordem régia todas a ilhas de modo a estabelecer com as 
autoridades locais o posicionamento, construção e activação na ilha. Neste ponto, e 
de acordo com a evolução verifi cada nas datas prováveis de construção das fortalezas 
(vejam-se as fi chas de inventário) é bastante plausível que este mestre-de-obras tenha 
recuperado ou melhorado algumas das fortifi cações e muralhas existentes (à seme-
lhança dos seus sucessores) e preparado novas ao longo da ilha uma vez que foram 
entregues projectos para execução à câmara das Velas em 1619. Ainda de acordo com 
António dos Santos Pereira, foram executadas as muralhas do porto de Bairos e das 
Caravelas até 1629, o que comprova a acção do dito mestre-de-obras.

A partir dessa altura, dois factos são dignos de registo: o número de peças de artilha-
ria não mais pararia de crescer até 18327, alcançando-se as 48 peças na ilha assim como 
o consumo de pólvora que atinge os seus picos no século XVII em 1628, 1641 e 1675. O 
primeiro pico corresponde a uma ascensão vertiginosa de 234 arratéis de pólvora na dé-
cada de dez desse século (dos quais 108 gastos em 1619) para 1559 na década de 16408 
(490 dos quais em 1641), embora com uma queda para 421 arratéis nos apenas três anos 
conhecidos da década de trinta. Estes factos poderão indiciar uma forte actividade dos 
inimigos de Espanha e Portugal entre os anos de 1619 e 1623 (808 arratéis) e eventuais 
represálias espanholas no ano subsequente ao da restauração portuguesa.

O ano de 1641 poderá representar de facto um ano complicado para as ilhas, in-
questionável no caso da ilha Terceira. A ilha de São Jorge, que só receberia a acla-
mação de Filipe I de Portugal em 1583, ainda recalcitrou levemente ao contrário da 
principal autoridade da ilha, o Capitão-mor, cuja afeição a Castela o havia conduzido 
aquele posto. Como tal, o primeiro de Dezembro de 1640 ecoaria facilmente nas ilhas. 
A 27 de Março de 1641, Angra secundou aquele grito. O presídio castelhano, recolhido 
na fortaleza do Monte Brasil e comandado por D. Álvaro de Viveiros, era uma ameaça 
terrível e permanente sobre a cidade. Nestas circunstâncias, os terceirenses tiveram 
que tomar armas e retirar das ilhas de baixo toda a força que pudessem ministrar. Vital 
de Bettencourt foi incumbido de tal missão. Os espanhóis cometiam excessos junto 
das gentes e igrejas, utilizando mosquetes e artilharia (mais de 1200 pelouros de bom-
barda). Pretendiam arrasar e queimar o que pudessem na cidade. Como resposta, os 
terceirenses pedem apoio para se defender e manter os espanhóis dentro da fortaleza, 

7. Atingindo-se um número interessante de diferentes calibres, o que é revelador da panóplia de diversos materiais enviados 
para as ilhas entre 1668 e 1832. Apesar da maior parte das vezes as munições serem importadas, detectou-se a existência de 
ferreiros que fabricavam pelouros em chumbo.

8.  Nos anos de 1644 e 1648 encontram-se em branco, uma vez que se desconhece o seu consumo.
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bem como para fazer a aclamação do rei português. Tudo o que São Jorge pudesse 
fornecer seria bem-vindo e depois restituído e seria mesmo solicitado que não envias-
sem géneros aos castelhanos, uma vez que existiam rumores de que o poderiam estar 
a fazer. Da Graciosa não se conhece a resposta da aclamação mas no arquivo da vila 
das Velas existe o auto de aclamação e documentos relativos às munições de guerra 
entregues àquele emissário, por aquela ilha. A três de Abril de 1641 foram entregues 
cerca de três quintais de pólvora para socorro do Castelo São Filipe, bem como quatro 
quintais e dezoito arráteis de chumbo e dois arráteis de murrão não fi cando mais nada 
em armazém, isto por ordem dada pelo Capitão-mor e verifi cada pelo Sargento-mor. 
Despenderam-se ainda quatro falcões de bronze com câmaras e cunhas de ferro de 
atuchar, com mais quarenta pelouros para cada um, de ferro e de chumbo.

Em 1709, António de Couto enviaria um relatório ao Rei D. João V dando-lhe 
conhecimento do estado das fortifi cações e demais pontos de entrada nas ilhas. No 
caso específi co de São Jorge, refere que a ilha está repartida por três Capitães-mores 
(divisão que se verifi cou na segunda metade do século XVII), três Sargentos-mores 
e 28 Companhias. Ao nível do equipamento, existem 1441 armas de fogo para 3396 
homens, das quais apenas 152 são pertença do rei. Os restantes homens encontram-se 
equipados com piques e existem 34 peças de artilharia para fortes que o não aparen-
tam ser, tal é o seu estado de degradação. O seu relatório é de tal forma pertinente que 
refere a necessidade de um Governador-geral para as ilhas (como já houvera) para 
supervisão, uma vez que existe corrupção no acesso aos cargos, falta de disciplina e de 
instrução a sério. Chega mesmo ao ponto de afi rmar que os locais não são de confi ança 
uma vez que nunca viram um soldado de linha. Este comentário poderá não ser com-
pletamente descabido. De acordo com José Cândido da Silveira Avelar, na invasão das 
Velas (que António do Couto refere em 1708) “…os moradores do bairro, nada tendo 
a perder, se deixaram fi car ajudando até os invasores recolherem a bordo o produto do 
saque, mantimentos e refrescos. E porque os armazéns regurgitavam de trigo, os bair-
renses levaram para as suas casas alguns sacos daquele cereal para consumo próprio. E 
que, portanto, no egoísmo de seu proveito e conveniência, pouco ou nada se importa-
ram com os incómodos, perigos e desaires de seus patrícios, dizendo uns para com os 
outros: «ano bum p’ra nós como o ano dos franceses – é escusado… não torna cá»”9.

Continuando com António de Couto, na zona que os franceses subiram, conhecida 
como de costas altas, havia apenas uma barreira caída, tida por sufi ciente. Mesmo 
assim tiveram sorte porque o inimigo não passou da vila e devido à pressa não levou 
artilharia. Quem primeiro os viu desanimou, pelo que a resistência foi pouca. Com a 
pressa ainda deixaram 40 pipas arcadas de ferro. Poderão ter tido ajuda no acesso. Nes-
se sítio fez-se um bom forte, mas não tinha artilharia nem munições. A ilha disponha 
de 250$000 reis para fortifi cação que a câmara administrava. Refere contudo existir 
má gestão nos dinheiros destinados às fortifi cações e muita insolência da Igreja. As 

9. Avellar, José C. S., Ilha de São Jorge – Apontamentos para a sua História, p. 482.
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cores das bandeiras eram anárquicas e as salvas também, muitas vezes a quem nada 
tinha que as receber (isto com dinheiros da fazenda). Refere que, segundo os assentos, 
antigamente quando se fazia alguma fortifi cação vinha um ofi cial dar forma e assistir, 
sem se fi ar em alguém (aliás como temos vindo a ver) e mesmo havendo guerra ou 
noticia de que saíam os mouros, por não confi ar nos paisanos. Contudo, reconheceu 
neles grande temor dos franceses.

A invasão francesa originou a vinda às ilhas do grupo central do Brigadeiro António 
do Couto Castelo Branco, Capitão de Mar-e-Guerra e Sargento-mor da Batalha para 
examinar as fortifi cações, trazendo a bordo da fragata Nossa Senhora da Esperança, as 
munições e o armamento há muito pedidos para a ilha. Para além de um levantamento 
geral às fortifi cações da ilha, legando-nos a primeira relação de fortalezas de São Jor-
ge, António do Couto Castelo Branco haveria de adestrar os ofi ciais e milicianos de 
tal forma que em 1711, dois anos depois da sua chegada se dizia estarem os mesmos 
preparados de uma forma como nunca se imaginara. Esta importante fi gura originaria 
também a primeira campanha de recuperação geral das fortalezas na ilha, podendo ter 
originado o aparecimento de novas fortifi cações. É factual a execução de obras nesse 
mesmo ano de 1711, em toda a ilha. 

Sobre a actividade bélica em torno de São Jorge durante o século XVIII pouco se 
sabe, para além do ataque francês em 1708. Sabe-se que entre esta data e o grande 
terramoto de 1757 foram levantadas novas fortalezas, que por sua vez fi cariam gra-
vemente afectadas pelo referido sismo. A recuperação das mais importantes fi caria a 
cargo de mestres locais, aliás como os artilheiros, na sua generalidade carpinteiros, 
ferreiros e sapateiros com instrução específi ca, ao que se aliava a infantaria, miliciana.

Contudo existiu tropa de Linha e de Ordenança na ilha no contexto das guerras li-
berais. Quando o Conde de Vila Flor desembarca no dia 9 de Maio de 1831 no porto da 
Ribeira do Nabo, encontra a resistência de 150 ordenanças, alguns soldados de linha e 
uma peça de artilharia. No rescaldo dos combates, o referido conde informa o impera-
dor D. Pedro IV que haviam sido tomados três fortes artilhados na área de resistência.

A partir desta fase, inicia-se uma época de lenta degradação de tal forma que as 
relações militares efectuadas em 1862 e 1884/5 os apresentam na sua generalidade 
em muito mau estado. Contudo, à semelhança do que seria feito para São Miguel em 
1853, a relação efectuada pelo Marquês de Bastos em 1862 apresenta uma cisão sobre 
aqueles que deveriam ser defi nitivamente abandonados e os que ainda tinham interesse 
a manter. Efectivamente a evolução da artilharia desde ao século XVI até meados de 
XIX, tornara obsoletas as várias pequenas fortalezas, ao tempo já mal posicionadas e 
de ruim construção. Haveria sim que investir apenas na manutenção das mais bem po-
sicionadas. Esta ideia seria reforçada pelo Tenente-coronel Damião Freire Bettencourt 
Pego em 1884/5.

Ao século XX chegariam em muito mau estado de conservação. Cedidas a insti-
tuições como a Guarda-fi scal, Alfândega ou às câmaras, as suas muralhas se não são 
inexistentes, encontram-se de uma maneira geral em ruínas. Os seus terrenos, se não se 
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encontravam arrendados, encontravam-se abandonados ou segmentados com diferen-
tes utilizações que não a militar. Exceptuando a presença da Guarda-fi scal, não existia 
em nenhum deles a presença de uma força militar.

Aos dias de hoje apenas chegariam as do concelho das Velas, em muito mau estado, 
sendo notório o péssimo estado do seu melhor exemplar, o forte de Santa Cruz, pratica-
mente a ruir e suportado por ferros e cabos de aço. O forte da Conceição, descaracteri-
zado, tem na sua plataforma um edifício cuja arquitectura será no mínimo discutível, 
tendo em conta o velho Património a que lhe assiste. O inventário em anexo poderá 
dar um ponto de situação deste rico mas abandonado património no fi nal da primeira 
década do século XXI, na ilha de São Jorge: um refl exo de uma classe política, que 
falando muito em História e Património, pouco faz de concreto para manter as últimas 
pedras de uma vasta riqueza nas ilhas, de que o militar será um importante, mas mero 
exemplo.
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O chá (Camelia sinensis) foi introduzido na ilha de São Miguel em princípios do 
século XIX, a partir da colónia portuguesa do Brasil, para onde tinha sido levado 

do Oriente. Tendo chegado aos Açores como mera curiosidade botânica, só apenas no 
fi nal do século, na sequência do declínio da cultura e exportação da laranja e por acção 
da Sociedade Promotora da Agricultura Micaelense, foi encarada a possibilidade da 
sua produção e comercialização em escala industrial. Para ensinar os fabricantes locais 
as técnicas de preparação das folhas do chá foram então mandados vir de Macau dois 
técnicos chineses, de nome Lau-a-Pan e Lau-a-Teng, que chegaram à ilha em 1878. 
Cinco anos depois bebiam-se as primeiras chávenas de chá cultivado e produzido lo-
calmente. O negócio prosperou e no fi nal do século havia na ilha mais de uma dúzia 
de plantações de chá com fábrica própria, além de pequenos produtores que entrega-
vam as suas colheitas às empresas maiores. Os mais importantes plantadores eram 
os Herdeiros de José do Canto, Luís Ataíde Côrte-Real da Silveira Estrela, Francisco 
de Bettencourt, Marquez de Jácome Correia, José Maria Raposo de Amaral, Manuel 
Maria da Rosa, Frederico Augusto Serpa, Augusto Ataíde Corte Real, José Bensaúde 
e o Visconde de Faria e Maia. O continente português era principal mercado do chá 
produzido na ilha de São Miguel, embora também fosse feito chegar a outras ilhas do 
arquipélago, nomeadamente à Terceira e ao Faial. Os primeiros registo de exportação 
encontrados na Alfândega de Ponta Delgada datam do ano de 1898, indicando um va-
lor que se aproxima das 6 toneladas na sua totalidade. Em 1904 esse número chegava 
perto das 40 toneladas e em 1911 ultrapassava as 60 toneladas. Hoje em dia, quando 
apenas existem duas fábricas em laboração, exporta-se sensivelmente a mesma quan-
tidade de chá.

A “LOCOMÓVEL” DA ANTIGA FÁBRICA
DE CHÁ DA MAFOMA

Uma máquina a vapor na indústria micaelense
do dealbar do séc. XX

Pedro Pascoal F. de Melo*

 Insulana. Órgão do Instituto Cultural de Ponta Delgada, 64 (2008): 129-135
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Luís de Ataíde Côrte-Real da Silveira Estrela (1843-1910), membro da Sociedade 
Promotora da Agricultura Micaelense e proprietário da “Fábrica de Chá Micaelen-
se”, interessou-se pessoalmente pelo cultivo e manipulação do chá, mandando plantar 
grandes extensões dessa planta em propriedades suas sitas à Ribeira Seca, Terra Chã, 
Pico dos Carneiros e Pico da Cova, todas no concelho da Ribeira Grande, numa área 
total próxima dos 200 alqueires de vara pequena (cerca de 19,36 hectares). As folhas 
de chá eram depois laboradas numa sua residência, a Casa da Mafoma, localizada na 
Ribeira Seca da Ribeira Grande, em anexos edifi cados junto ao pátio principal da mes-
ma. Tinha como sócio e colaborador Luís Soares de Sousa (1846-1901), daí o nome 
sob o qual era comercializado o produto fi nal: “Chá Micaelense L.L.”, que reunia a ini-
ciais dos seus nomes. A prosperidade e crescimento da actividade levou à transferência 
da produção para um edifício maior, dentro da mesma propriedade, já sob a adminis-
tração de Luís Barbosa da Silveira Estrela de Ataíde (1875-19??) e Hermano da Silva 
Mota (1871-1937), respectivamente fi lho e genro do fundador. Luís Barbosa da Silvei-
ra Estrela Ataíde morre solteiro, sem descendência, sendo sua herdeira a irmã D. Luísa 
Barbosa da Silveira Estrela de Ataíde (1873-1946), que, após a morte do marido, irá 
entregar a gerência dos negócios ao fi lho Luís de Ataíde Mota (1912-1969), altura em 
que é patenteada a marca “Chá Corte-Real” sob a qual passará a ser comercializada a 
produção da fábrica. Após o falecimento daquela senhora a fábrica é herdada pela fi lha 
D. Maria Gabriela de Ataíde Mota (1905-2001), que a recebeu sem o registo de paten-

Casa da Mafoma. Ribeira Seca, Ribeira Grande.
Fotografi a, c. 1940. Col. particular.
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te, que seguira nos herdeiros do irmão Luís de Ataíde 
Mota, indo em 1953 criar a marca “Chá Mafoma” 
sob a qual a sua produção se popularizou nos anos 
seguintes. Então a fábrica laborava e comercia-
lizava chá de cultivo próprio, ao mesmo tem-
po que tratava o chá de produtores mais pe-
quenos a quem tornava a entregar o produto 
fi nal depois de pronto. A fábrica irá cessar 
a sua actividade em 1974, após o surgimen-
to difi culdades de escoação do produto no 
mercado, nomeadamente aquelas derivadas 
da política do Estado Novo de protecção ao 
chá de Moçambique. Nela trabalhavam então 
oito operários e um encarregado de produção.

Foi sob a administração de Luís Barbosa 
da Silveira Estrela Ataíde e de Hermano da 
Silva Mota que a fábrica registou a passagem 
da laboração manual para uma de cariz me-
cânico. Procedeu-se nessa altura à aquisição 
de várias máquinas, que vieram substituir a 
mão-de-obra humana até então usada no pro-
cessamento das folhas do chá. O mercado for-
necedor escolhido foi o inglês, não só pelas fortes e preferenciais relações comerciais 
que mantinha com Portugal, mas principalmente pela sua larga experiência na pro-
dução de maquinaria industrial e grande tradição no fabrico de chá. Várias foram as 
máquinas introduzidas para facilitar os trabalhos, que passaram a encarregar-se das 
diversas fases do processo, desde o enrolamento, passando pela secagem e escolha, até 
acabar na embalagem. Apenas a colheita, emurchamento e fermentação não sofriam 
acção da máquina, continuando a primeira sob a alçada directa do homem e as outras 
dependendo da interacção com o meio ambiente. Ao ler os antigos registos da fábrica 
encontramos as diversas máquinas identifi cadas pelos seus nomes ingleses: “rolling 
machine”,  “breaking and equalizing machine”, “sorting and cutting machine”, “rotary 
sifting machine” e “drying machine”.

Para produzir a energia motriz necessária foi também adquirida uma máquina a 
vapor portátil, ou “locomóvel”, que através de um elaborado sistema de rodas, eixos e 
correias transmissoras, fazia funcionar toda a fábrica. A máquina chegou à ilha de São 
Miguel no ano de 1907, desembarcando no porto de Ponta Delgada, de onde foi puxada 
por duas juntas de bois até ao recinto fabril (as rodas de deslocação da “locomóvel” não 
são motrizes, por não estarem conectadas com o pistão, daí a necessidade de uma força 
exterior para a transitar), tendo ali funcionado ininterruptamente até ao encerramento 
da fábrica quase 70 anos depois. Construída por Marshall, Sons & Company Ltd., em 

Dr. Hermano da Silva Mota (1871-1937).
Fotografi a, c. 1930. Col. particular.
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1906, é um engenho de cilindro único, portátil, em metal (ferro fundido, originalmente 
pintado), da marca “Britannia”, sendo o seu número de fabrico o 46583, conforme está 
registado, juntamente com o nome do fabricante e local de fabrico, numa placa aposta 
na parte traseira da máquina. Tem uma força de 8 cavalos vapor, que resulta de uma 
capacidade ebulidora de 1.200 litros, para uma superfície de aquecimento de 6,50 m2 e 
uma grelha de queima de 0,72 m2, utilizando como combustível a madeira. O cilindro 
horizontal do engenho, que contém o pistão, assenta sobre um grande corpo cilíndrico, 
montado sobre quatro rodas não motrizes. O pistão está conectado a duas rodas vo-
lantes, colocadas em posição lateral elevada (são estas que vão propulsionar a energia 
motriz à fábrica através de correias transmissoras). O corpo cilíndrico é constituído por 
uma fornalha com grelha, local da queima do combustível; tendo à frente uma caldeira, 
onde a água é transformada em vapor; e por fi m por uma caixa de fumo sobreposta por 
uma chaminé alta, que esgota o fumo para longe ao mesmo tempo que gera uma cor-
rente de ar que assegura junto à fornalha uma combustão efi caz. Três portas dão acesso 
ao seu interior: uma à parte de trás da fornalha, para introdução do material combustí-
vel; outra à parte lateral da mesma, para extracção de cinzas; e uma na frente da caixa 
de fumo, para limpeza e manutenção. A chaminé é retráctil, podendo ser dobrada ao 
longo do corpo da máquina, de modo a facilitar o movimento quando em trânsito. A 
caldeira tem uma válvula de segurança e é alimentada através de uma bomba de água 

Gravura do catálogo da Marshall, Sons & Cia.,
com uma locomóvel similar à da Mafoma.
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propulsionada por um eixo excêntri-
co ligado à cambota. Uma barra de 
tracção, montada nas rodas da frente, 
permite a eventual deslocação do en-
genho de um lugar para outro. A “lo-
comóvel” da Mafoma tem as medidas 
máximas seguintes: largura 1750 mm 
(incluindo as rodas), comprimento 
3350 mm e altura 4250 mm (incluin-
do a chaminé).

 A máquina a vapor foi sem 
dúvida uma das invenções que maior 
infl uência exerceu no desenvolvimen-
to industrial e a introdução de enge-
nhos portáteis abriu novas perspecti-
vas para a sua utilização. Foi o inglês 
Richard Trevithick (1771-1833) que 
desenhou a primeira máquina a vapor 
portátil em 1812; prolífi co inventor, 
tinha patenteado em 1802 a utilização 
do vapor de alta pressão, que iria pos-
sibilitar a criação de engenhos mais 
compactos e leves. O engenho portátil não teve sucesso imediato, só na década de 
quarenta do século é que começou a ter aceitação junto ao público comprador, com 
várias empresas inglesas a produzir variantes do seu modelo. Cedo tomou a forma de 
uma locomotiva com caldeira assente em quatro rodas não motrizes, com o cilindro 
normalmente montado sobre a fornalha e a roda volante motora junto à chaminé. Esta 
era sempre de grande comprimento, o que permitia afastar o fumo e eventuais faúlhas 
dos trabalhos a efectuar. A fornalha variava em tamanho, conforme o combustível a 
utilizar, enquanto na Inglaterra o carvão era o mais comum noutros locais podia ser 
utilizada madeira, palha ou turfa. Milhares de engenhos portáteis foram produzidos 
entre 1840 e 1920, sendo vendidos para todo o mundo, utilizados na agricultura, em 
unidades fabris diversas ou em feiras populares (propulsionando por exemplo os po-
pulares carrosséis). Agora qualquer proprietário podia adquirir um engenho portátil e 
assim ter a sua própria fonte de energia, com uma caldeira incorporada, que podia ser 
movido a seu bel-prazer e realizar as mais diversas tarefas, mesmo alugá-lo quando 
não estivesse a ser necessária.

 A Marshall, Sons & Company, fundada em 1848 por William Marshall, em 
Gainsborough, Lincolnshire, Inglaterra, foi na época uma das mais importantes fábri-
cas do sector. Tendo começado inicialmente por fabricar equipamentos de moagem, 
logo estendeu a sua actividade à produção de maquinaria agrícola, nomeadamente 

A locomóvel da Mafoma.
Fotografi a, c. 1974. Col. particular.
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ceifeiras e debulhadoras. Em 1856 iniciou a produção de caldeiras e máquinas a vapor 
portáteis, seguida por engenhos estáticos. E em 1870 avançou para as máquinas de 
preparação de chá, para os tractores e cilindros compressores. Em 1885 empregava 
cerca de 2000 pessoas e os seus produtos tinham ganho vários prémios e medalhas em 
exposições internacionais

A primeira máquina a vapor chegou a São Miguel no ano de 1848, trazida de Hull, 
Inglaterra, por Simplício Gago da Câmara, que montou de raiz uma moagem no sítio 
da Calheta, em Ponta Delgada. A máquina, com 18 cavalos de força, para além do 
fabrico de farinha, era ainda utilizada na serração de madeira. O Jornal “Açoriano 
Oriental” faz-lhe referência numa notícia publicada em Outubro de 1849. O negócio 
não prosperou, e, em 1869, Cândido de Abranches, no Álbum Micaelense, dá-a como 
abandonada. Outras máquinas a seguiram, Jacinto Inácio Machado, em 1856, inaugura 
uma, também aplicada à moagem, que tinha uma força de 6 cavalos. José Azulay e 
Jacob Bensaúde, em 1859, instalam outra na sua fábrica de pregos. João Carlos Arbuês 
Moreira, em 1862, adapta uma ao fabrico de velas. O “Diário de Notícias Ilustrado”, 
que se publicava em Ponta Delgada no ano de 1880, era feito numa prensa tipográfi ca 
movida a vapor. Para a construção do porto artifi cial de Ponta Delgada foi construída 
uma pequena linha de caminho de ferro, que transportava de uma pedreira próxima o 
material inerte necessário à edifi cação do molhe de defesa. Iniciado em 1861, o traba-
lho prolongou-se até 1888, sendo utilizadas três locomotivas a vapor. Adquiridas em 
segunda mão na Inglaterra, uma era da marca Neilson & Co., com o registo n.º 697, 
fabricada em 1861, uma da Black, Hawthorn & Co., com o registo n.º 766, construída 
algures entre 1880 e 1888, e, fi nalmente, uma Falcon Engine & Car Works Ltd., com 
o registo n.º 165, de 1888.

A Fábrica de Tabaco Micaelense, fundada em 1866, também veio a empregar o 
vapor como força motriz. Um arrolamento de 1888 menciona um motor vertical, da 
marca Gevin & Co., entre outros equipamentos. José Bensaúde, um dos fundadores e 
seu primeiro gerente, numa encomenda de maquinaria, feita em 1867, já aludia à ne-
cessidade da mesma ser passível de adaptação ao movimento a vapor, prevendo uma 
futura utilização do mesmo na fábrica. Em 1890, a indústria micaelense utilizava no 
seu conjunto uma força motriz a vapor que rondava os 95 cavalos, 40 anos volvidos 
isso seria multiplicado por cinco, aproximando-se em 1927 dos 495 cavalos. Só a 
Moagem Micaelense, fundada nos últimos dias de 1922, era responsável por quase 
metade desse valor, com 180 cavalos de força, logo seguida da Fábrica de Linhos da 
Ribeirinha, de 1923, com 85 cavalos.

Com o avançar do século XX a energia a vapor foi gradualmente substituída por 
motores a explosão ou eléctricos, levando ao desaparecimento das várias máquinas 
que animaram os primeiros passos da indústria micaelense. A “locomóvel” da anti-
ga Fábrica de Chá da Mafoma terá sido uma das que laboraram até mais tarde, e, a 
par com as locomotivas que ajudaram a construir o porto de Ponta Delgada, um dos 
poucos testemunhos dessa época que ainda chegaram aos nossos dias. Tendo feito 
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parte do desaparecido Museu do Chá, organizado na Mafoma, por D. Luísa Isabel de 
Ataíde Bettencourt e sua fi lha D. Ana Mafra, após o seu encerramento da fábrica, hoje 
a “locomóvel” está cedida à Fábrica de Chá da Gorreana, onde irá integrar um futuro 
circuito expositivo desta fábrica que é um verdadeiro museu vivo da indústria do chá 
na ilha de São Miguel.

FONTES
Fontes orais:
D. Luísa Isabel Ataíde de Bettencourt
Eng.º Hermano Ataíde Mota
Eng.º Luís Manuel Ataíde Mota

Fontes computadorizadas:
JOÃO, Maria Isabel – “Indústria e Industrialização”. Enciclopédia Açoriana. In http://
pg.azores.gov.pt/drac/cca/enciclopedia/index.aspx (2008/03/18; 21h00).

Fontes impressas:
Monografi as
ABRANCHES, Joaquim Cândido – Álbum Micaelense. Ponta Delgada: Tipografi a de 
Manuel Corrêa Botelho, 1869.
ALMEIDA, Gabriel d’ – Manual do Cultivador e Manipulador do Chá. Ponta Delga-
da: Typo-Lythographia Minerva, 1892.
COSTA, Francisco Carreiro da – Esboço Histórico dos Açores. Ponta Delgada: Insti-
tuto Universitário dos Açores, 1978.
DIAS, Fátima Sequeira – A Fábrica de Tabaco Micaelense: 1866-1995. Ponta Delga-
da: Fábrica de Tabaco Micaelense, 1995.
– Os Açores na História de Portugal: Séculos XIX-XX. Lisboa: Livros Horizonte, 2008.
LANE, Michael R. – The story of Britannia Iron Works: William Marshall Sons & Co., 
Gainsborough, 1848-1992. Londres: Quiller Press, 1993.
MIRANDA, Sacuntala de – O Ciclo da Laranja e os “Gentlemen farmers” da Ilha de 
São Miguel: 1780-1880. Ponta Delgada: Instituto Cultural de Ponta Delgada, 1989.
SUPICO, Francisco Maria – Escavações, 3 volumes. Ponta Delgada: Instituto Cultural 
de Ponta Delgada, 1995. 
Periódicos
CABIDO, Aníbal Gomes Ferreira – “A indústria do chá nos Açores”. In Boletim do 
Trabalho Industrial. Coimbra: Direcção Geral do Comércio e Indústria, n.º 88 (1913).





Introdução – como cheguei à Procissão dos Cornos

Nada, nem de perto nem de longe, fazia prever que pudesse vir a aparecer, escrito 
por mim, um texto com o assunto e a forma que este tem.

Fui, à beira do fi m-de-semana santo da Páscoa, sem qualquer preocupação de rigor, 
à Biblioteca da cidade da Horta à procura de alguma coisa, por pouca que fosse, sobre 
a celebração da Páscoa nos Açores.

A Biblioteca da Horta é um lugar apetecível pela solenidade leve do espaço; a luz 
clara e difusa, tranquilizadora; a ambiência larga das estantes e das mesas; o ruído 
discreto da via de trânsito principal, que assim nos alivia do silêncio, que, por vezes, 
é quase opressivo, em espaços congéneres; e, fi nalmente, fi ca muito à mão, ali quase 
à porta de casa, com a Padaria Popular mesmo defronte, onde tomo o café, antes ou 
depois, depende da hora a que chegue à Biblioteca.

Desta vez acabei por me demorar mais do que pensa-
va inicialmente. Lombada após lombada, folheio após fo-
lheio, mesmo que superfi ciais, não encontrei nada sobre 
a Páscoa. Parecia que tinha acabado por encontrar uma 
pequena referência num escrito de Teófi lo Braga, mas, na 
verdade, não era o que eu queria; tratava-se de uma citação 
de Gil Vicente, que não tinha a ver com as ilhas açorianas.

Isso sim, aos poucos fui-me dando conta de referên-
cias à Quaresma e à Pascoela. E à celebração do Espírito 
Santo. Fiquei até com a sensação de que esta celebração 
tem um efeito absorvente ou abafante sobre qualquer 
outra celebração religiosa.

Pude ainda tomar bem consciência da importância 
da tradição dos Romeiros da Quaresma, sobretudo na 
ilha de São Miguel. 

SOBRE A PROCISSÃO DOS CORNOS,
NOS AÇORES

Fernando Pinto

 Insulana. Órgão do Instituto Cultural de Ponta Delgada, 64 (2008): 137-151
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Mas a minha atenção foi dominantemente tomada por uma outra celebração, que se 
impôs logo pela força da sua própria designação: a “Procissão dos Cornos”. 

Num muito pequenino livro que peguei, por pura disciplina exploratória, entre dois 
outros de muito maiores lombadas, encontrei uma descrição de uma tal “Procissão dos 
Cornos”, acontecida no dia 25 de Abril de 1900. A reprodução integral de tal descrição 
segue em anexo a este texto.

O livrinho tem por título “Costumes Açoreanos”. O seu autor é Manuel Dionísio1, 
e a edição é de 1937.

Já em casa, acabei por ir ao Google pesquisar sobre esta procissão. O Google apenas 
me localizou uma referência, para além da que eu próprio tinha deixado na Net, poucos 
momentos antes, com a mensagem da Páscoa que tinha publicado num dos meus blogues.

Pude logo identifi car-me ao autor do texto referenciado, identifi car-me ao seu “va-
guear sociológico”, no meu caso, muito mais vagueante ainda, despretensioso, sem 
aspirar a constituir-se como qualquer “ensaio sociológico”, como foi o texto de José 
Machado Pais. O meu texto é, numa imagem em que possa ter a ambição de homena-
gear os Açores através da ave que representa o arquipélago, muito mais como “o voo 
das aves”, nas palavras de Konrad Lorenz, que é “muitas vezes, sem qualquer fi nalida-
de, um simples brincar com a realidade”.

José Machado Pais é, então, autor de um ensaio sociológico, Aventuras, desventu-
ras e amores na ilha de Santa Maria dos Açores, em que também fala de “a procissão 
dos cornos, que já não se realiza”. Ele avança com uma interpretação para o desapare-
cimento da procissão, de que mais à frente darei conta.

Pesquisa exploratória do assunto – os testemunhos pessoais

No dia seguinte à descoberta pessoal da Procissão dos Cornos, recebi em casa a 
visita de um velho amigo, que seguramente saberia dizer-me alguma coisa sobre a 
celebração. E perguntei-lhe pela procissão.

Sim, ele lembrava-se. Diz que acontecia [aqui, na ilha do Faial] todos os anos, no 
dia 25 de Abril. Acabou com o 25 de Abril de 74. Porque o 25 de Abril se tornou fe-
riado. A celebração dos Cornos acontecia num dia normal da semana, dia de trabalho. 
Os homens saíam dos seus empregos e juntavam-se nas tascas. Aí eram coroados, 
mas nem todos achavam graça, sobretudo aqueles que estavam pouco seguros de si 
próprios, no que à confi ança nas suas senhoras dizia respeito. “Eles davam o cavaco, 
por isso acabava por haver muitas brigas.” Algumas das esposas também não achavam 
piada, saberiam elas as razões porquê.

1. Florêncio Terra, na apresentação do pequenino trabalho de Manuel Dionísio, escreve o seguinte: “Um dia o autor deste 
livro, professor Sr. Manuel Dionísio, procurou-me. Trazia na mão um pequeno rolo embrulhado num pedaço de gazeta. E disse-
me: - Tenho aqui umas coisas que escrevi a propósito de usos e costumes açoreanos, designadamente do Pico, onde nasci, e do 
Faial, onde tenho passado a maior parte da minha vida. Desejava que V…. lesse isto e me dissesse a sua impressão…
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Há poucos anos, este meu velho amigo tentou, ele próprio, reavivar a celebração 
popular, mas no dia em que se atarefava nisso foi acometido de um problema de saúde 
que o levou de urgência para o hospital. O problema de saúde foi rapidamente sanado, 
mas a iniciativa de reabilitação da celebração fi cou abortada. E, ao que ele saiba, nin-
guém mais voltou a tentar retomar a festa dos Cornos.

No dia a seguir à conversa com o “velho” Chefe Jaime, calhou conversar com a 
empregada doméstica da minha irmã.

A D. tem 42 anos, nasceu em 1968. Vive na Feteira, povoação praticamente à sa-
ída da Horta, pelo lado oeste. Perguntei-lhe o que sabia da Procissão dos Cornos. 
Estranhou, não sabia o que era; perguntou-me se era desta altura da Páscoa. Não lhe 
respondi, disse-lhe vagamente qualquer coisa, tentando não infl uenciar o seu pensa-
mento. Acabou por me perguntar se era da Páscoa ou se era do 25 de Abril, é que ela 
lembrava-se de qualquer coisa com uns cornos, lá na terra dela, na Feteira.

Nesse dia, o senhor João (João do Alto, a casa dele fi cava assim num cimo e ele 
descia de lá todos os dias) fazia o caminho de casa à tasca, que era o seu negócio, com 
um par de cornos (de vaca) ornamentado de fl ores, com uma base feita de um penico, 
base essa que assentava na cabeça. Descia a rua com grande alarido. Quando chegava 
à tasca, pendurava os ditos à porta e cada vez que um homem chegava à entrada do es-
tabelecimento o senhor João fazia descer o penico sobre a cabeça do sujeito e proferia 
a reza tradicional enquanto o “coroava” .

A D. não se lembra de como era a reza. Diz que o costume acabou há cerca de 15 
anos, quando o senhor João se matou.

Foi uma brincadeira estúpida, diz a D. O senhor João, nas horas vagas, era apicultor 
e ocupava-se com as abelhas e as colmeias dos serviços fl orestais da ilha. Um dia os 
colegas resolveram meter-se com ele na sequência de estragos e prejuízos elevados 
que aconteceram com as colmeias. Disseram-lhe que o engenheiro director o iria res-
ponsabilizar pelos estragos e obrigá-lo a pagá-los. O homem começou a matutar naqui-
lo; os colegas foram insistindo. O senhor João acabou por ir falar com o engenheiro, 
que o tranquilizou. Ele, bem mais calmo, foi falar com os colegas, só que eles conse-
guiram convencê-lo que não era verdade, que ele tivesse cuidado com as conversas do 
engenheiro. Ao que parece, o tantas vezes divertido senhor João rendeu-se à brincadei-
ra, prestes a tornar-se trágica, dos infelizes colegas. Continuou a matutar no assunto, 
cada vez mais preocupado. Acabaram por encontrá-lo morto. Pegara na sua caçadeira 
e apontou à própria cabeça. Em cheio nos cornos, como tantas vezes se ouve nas falas 
populares. Nunca, se calhar, esta expressão me pareceu tão absurda e tão infeliz.

E nunca mais, que a D. se desse conta, se celebraram os cornos na povoação do 
João do Alto.

Terceira indagação: J. H., natural da ilha do Faial, um pouco mais novo do que eu, 
com pouco mais de 14 anos no 25 de Abril de 1974, tem lembrança de uma festa de 
estudantes que se fazia nas ruas, num dia que chamavam ‘’o Dia dos Cornos’’.

Quarta indagação: M.L.A., senhora de 82 anos de idade, nega qualquer lembrança 
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desta celebração. Mas remata a negação com uma resposta muito sábia e prudente: 
‘’Não tinha ninguém meu que fosse [à procissão dos Cornos]’’.

Perguntei, num e-mail, a um jovem da ilha Graciosa, o que sabia ele sobre a Pro-
cissão dos Cornos. Absolutamente nada, tal como outros dois jovens da ilha do Faial a 
quem eu já tinha feito a mesma pergunta. Mas eu também tinha pedido no e-mail que 
o jovem graciosense indagasse junto de seus pais e avós. A resposta dele: ‘’Gostava 
de lhe poder ajudar mas de facto essa tradição deve ser muito antiga que ninguém me 
soube dizer em que consistia. Talvez seja algum hábito exclusivo do Faial.’’

A religiosidade açoriana – a ofi cial e a profana

Está difundida a ideia de que o espírito religioso nos Açores tem um cariz muito 
particular. É todo um conjunto de comportamentos e celebrações que, por um lado, 
acentuam a devoção e, por outro lado, raiam a libertinagem e a folia plena. São com-
portamentos e celebrações religiosas levadas do Portugal continental para as ilhas, ou 
parecem, por vezes, serem absolutamente nascidas nas ilhas.

Como exemplo das celebrações redobradamente devotas teremos as romarias qua-
resmais da ilha de S. Miguel, que “constituem a peregrinação mais completa que se 
efectua, hoje, em Portugal. Trata-se de uma manifestação genuína de fé que emana 
do povo e é absolutamente única no mundo, por se tratar de um périplo em torno da 
ilha, que começa e termina na mesma igreja” (em “A irmandade dos Romeiros”, de A. 
Coutinho, L. Machado e P. Machado, pág. 21).

Como exemplo das celebrações redobradamente libertinas ou “paganizadas” será, 
provavelmente, a Procissão dos Cornos.

Nos “Anais do Município da Horta”, de Marcelino Lima, publicado em primeira 
edição em 1940 (reeditado em 2005, em quarta edição, fac-similada), podemos ler no 
último parágrafo da pág. 477: “Nesta meada dos costumes religiosos, devo começar 
por citar um bastante extravagante para o nosso considerar de hoje, que foi todavia 
muito vulgar tanto no Faial, como nas demais ilhas, mas já de todo abolido, não res-
tando dele quási nenhuma memória: os bailes, folganças e cantorias nas igrejas. Sim, 
senhores, folganças e cantorias nas igrejas”.

As Festas do Espírito Santo mantêm uma presença muito forte na vida religiosa e na 
vida cultural do povo açoriano, ao ponto de, ainda hoje, serem a ocasião de emigran-
tes das ilhas voltarem às suas terras, preterindo, por exemplo, a celebração do Natal. 
Decorrem nas semanas que vão do Domingo de Páscoa ao Domingo de Pentecostes.

Marcelino Lima, na obra que acabei de referir, afi rma, nas pág. 487-488: “D. Filipe, 
em 1597, não permitiu que nos Açôres se usasse de folias durante os actos de culto, em 
consequência dos excessos de folias que frequentemente se praticavam nas festas do 
Espírito Santo. Três anos depois o bispo de Angra, D. Frei Jerónimo Teixeira, impedia 
que os foliões bailassem na capela-mor, no momento da coroação dos imperadores. Já 
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antes disso outro prelado açoreano, D. Frei Jorge de S. Tiago, pelas Constituições que 
elaborou em 1558, interditara na sua diocese tais práticas, mandando que nas igrejas 
durante os trinitários não houvesse jogos, toques de viola, de guitarra ou fl auta, nem 
bailes ou cantigas profanas. (...) Na Horta, como afi nal por todo o país, a vida religiosa 
era activa; e, porque eram numerosos os templos, a todo o instante badalavam sinos, 
chamando os fi éis. As procissões repetiam-se amiúde. (...) O povo das freguesias rurais 
mais próximas descia todo à vila [da Horta, na procissão de S, Francisco]. Dezenas de 
moços percorriam as ruas, apregoando em estrídulos brados os confeitos “bons e ba-
ratos”, que as madres dos dois mosteiros, mandavam à venda, em cartuchos de várias 
dimensões, acamados sôbre alvas toalhas, dentro de cabazes. (...) As procissões eram 
sempre aparatosas.”

Este meu texto, como já disse, é descomprometido e despretensioso, mas não é 
irresponsável. Sempre fui muito curioso acerca dos comportamentos humanos, da es-
pontaneidade popular nas celebrações colectivas, que não são comandadas pelos po-
derosos, quaisquer que estes sejam. É quase automática em mim a sedução da ideia de 
que a Procissão dos Cornos funda as suas origens nesta religiosidade e neste tempera-
mento tão especiais.

Nas Festas do Espírito Santo, um dos momentos altos é o da coroação [sagrada] do 
menino; na Procissão dos Cornos, ou na celebração dos Cornos nas tascas, a essência 
dos rituais é a “coroação” [profana] dos homens do povo2. Quase apetece dizer que se 
levou para as tascas o espírito folião das festas que foram proibidas nas igrejas.

Continua assim Marcelino Lima, na mesma obra, na pág. 493: “Continuaram, toda-
via, os bailaricos a praticarem-se nas residências dos imperadores, ante o trono fl orido 
e povoado de lumes, onde se evidenciava o sagrado emblema, com seus brilhos de 
prata nova. Entendia o povinho que nisso estava uma maneira de enaltecer o Divino. 
Não julgou assim o bispo D. Frei Estêvão de Jesus Maria: por sua pastoral de 10 de 
Fevereiro de 1843 proibiu as folgas nas casas do Espírito Santo. Purifi cava-se a Igreja, 
desligando-se das usanças profanas que perfi lhara, e tivera como legais. Houve certa 
relutância a comêço; mas a fi rmeza da autoridade e o tempo concertaram o caso, e hoje 
em dia já ninguém pensa em tal.

As festas do Espírito Santo diferem de ilha para ilha; até dentro da mesma ilha, no 
Faial, por exemplo, variam de freguesia para freguesia. Antigamente, ao que consta, 
havia mais uniformidade”.

O surgimento de uma explicação sedutora

2. Em 2008, Ano Europeu do Diálogo Intercultural, a Fundação Calouste Gulbenkian promoveu a produção de uma vintena 
de curtas-metragens (5 minutos, cada uma), no âmbito da temática ‘’Tão perto / tão longe’’. Num dos documentários, sobre o povo 
Herero, é explicada a razão porque as indumentárias festivas das mulheres Herero apresentam chapéus em forma de cornos bem 
evidentes, tratando-se da apropriação de um elemento da natureza animal do boi, elemento esse que é considerado nobre e poderoso.
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É ou não é tentador ver nestas coisas que vêm da Idade Média (a Rainha Santa, as 
festas do Espírito Santo, os impérios)3, que reclamam intervenção de bispos e Filipes 
no séc. XVI e que obrigam a renovadas proibições no séc. XIX, a origem das profanas 
celebrações da Procissão dos Cornos?

Será fácil concordar-se que, mesmo sem ser preciso invocar as brumas dos tempos 
passados, podemos estabelecer para a Procissão dos Cornos enquanto fenómeno so-
cial, uma origem, um desenvolvimento, uma involução e uma morte. Pessoalmente, 
não tenho vontade de aceitar a explicação de José Machado Pais para a morte desta 
celebração social. Parece que é uma explicação que apouca o homem açoriano, mes-
mo que com a bênção de um açoriano de relevo, Vitorino Nemésio. Diz ele assim4: 
“A procissão integrava um andor (boneco de palha ao traje da terra), tendo por cara 
uma máscara carnavalesca e na cabeça dois grandes chifres. Integrando a procissão, 
alguns irmãos transportavam uma coroa simbólica feita de um aro circular de folha 
de espadana, com a qual iam coroando os homens que se cruzavam com a procis-
são. Alguém exclamava, então: «Irmão, vai coroar, que é dos nossos.» Os coroados 
esquivavam-se, mas acabavam por ser agarrados, incensados e obrigados a beijar o 
corno simbólico entre as vaias do povo. Os ritos de inversão social acentuam os ri-
tos de confi rmação social, isto é, são ritos de reconhecimento simbólico de práticas 
que, na realidade, apenas são insinuadas. O desaparecimento da procissão dos cornos 
pode, contudo, ter um outro signifi cado. Quando o fenómeno da «liberdade sexual» 
fosse raro ou passasse despercebido, faria sentido haver humilhação. Quando esse fe-
nómeno se torna frequente, deixa de fazer sentido, porque atinge muita gente. Uma 
razão para o desaparecimento da procissão dos cornos? Talvez que a banalização do 
fenómeno possa explicar a passividade dos assumidos e dos artistas, de acordo com a 
tipologia atrás proposta. Essa passividade é tanto mais compreensível quanto é certo 
que ela parece ser típica do açoriano, como o reconhecia, aliás, Vitorino Nemésio: 
«Dá a impressão de pouco vertebrado e disposto a sustentar os riscos de uma atitude 
decidida. Se, porém, procurarmos as verdadeiras razões desta falha, iremos achá-las 
na lei da sociabilidade açoriana. A pequena vizinhança é o seu tipo de agregação; daí 
o perigo da excessiva combatividade, sempre inerente às atitudes de pura opinião, sem 
valor prático mediato». As razões aduzidas por Nemésio para explicar a passividade 

3. Quando voltei à Net, encontrei no sítio ofi cial da Câmara Municipal de Alenquer, no separador “Festas e Tradições”, que 
estes festejos “atribuem-se provavelmente aos franciscanos em 1323, ainda que a Rainha Isabel de Aragão e o Rei D. Diniz, 
seu marido, os tenham favorecido. O culto e os festejos do Espírito Santo alcançaram tão grande aceitação popular, que deram 
origem em todo o país a inúmeras igrejas, conventos, ermidas, capelas e confrarias com essa invocação.” (in http:// www.cm-
alenquer.pt/CustomPages/ShowPage.aspx?pageid=b9e90972-ca2c-4da2-a370-44d2edf678b5)]

4. A breve descrição deste autor tem fortes parecenças com a descrição de Manuel Dionísio, publicada em 1937 (Não em 
1837, como, por lapso, Lima indica na bibliografi a do seu ensaio. Na verdade, no caso de que agora nos ocupamos, a celebração 
é do ano de 1900). Penso que devo fazer esta chamada de atenção porque Lima escreve o seu ensaio referenciando-o à ilha de 
Santa Maria, e a celebração de que Dionísio fala é da povoação dos Cedros na ilha do Faial. A cada um o seu juízo, mas se tomo 
este meu escrito como um texto exploratório, é importante que as referências temporais e geográfi cas sejam correctas e claras, 
e onde houver dúvidas ou incertezas, que as mesmas se esclareçam.
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dos açorianos — associadas às redes de sociabilidades vizinhais — induzem que um 
activismo exagerado por parte dos maridos enganados produziria um efeito perverso 
de propagação no que respeita às situações de infi delidade.”

Entretanto, a razão apontada pelo Chefe Jaime parece-me fazer sentido. Pelo me-
nos, valerá a pena investigá-la. Os tempos modernos, pelas modernidades em si pró-
prias, não pela acção das leis religiosas, têm arrasado os rituais das celebrações colec-
tivas. O Golpe dos Militares de Abril não foi feito para acabar com a Procissão dos 
Cornos, evidentemente! Mas o estabelecimento do feriado nacional, com a celebração 
que impôs pode ter esvaziado de sentido a dinâmica popular da celebração dos Açores, 
pode ter sido a machadada fi nal nos coroamentos deste dia, o 25 de Abril.

Terá futuro este assunto?

Eu não sou senão um repetido visitante de curta duração das ilhas açorianas. Po-
derei vir a ter oportunidade de aprofundar o estudo do assunto principal deste texto, 
a Procissão dos Cornos, de que tive conhecimento quase casual. Mas alguém deveria 
ocupar-se já em recolher sistematicamente os testemunhos vivos desta celebração po-
pular. Até é possível que alguém já o tenha feito. Que eu venha a saber mais sobre este 
assunto é objectivo que me deixará muito satisfeito; que muita gente venha a conhecer 
melhor mais esta criação cultural, de raiz profundamente popular, que liga o Divino e 
a Natureza, é objectivo que garantirá satisfação redobrada.

Horta (Faial – Açores), Abril de 2010
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Anexo 1 - Procissão dos Cornos (por Manuel Dionísio)
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DUAS PALAVRAS  TALVEZ NECESSÁRIAS

 O assunto de que vai tratar-se, embo-
ra possa parecer um tanto escabroso, nada 
tem contudo de imoral, devendo ver-se 
principalmente como um velho uso gene-
ralizado nalgumas ilhas dos Açores5 desde 
a fase primitiva, mais rude, do seu viver 
popular, e hoje quási desaparecido, con-
servando-se apenas em raras localidades, 
leves vestígios do que foi outrora6.

Entendemos fazer-lhe referência, pela 
curiosidade que oferece, e pelo interêsse 
histórico que signifi ca.

A êste conceito sòmente obedeceu o 
nosso espírito quando registámos e des-
crevemos os costumes e usos do nosso 
povo, não obstante termos adoptado por 
vezes, a fi m de amenizar a monotonia da 
descrição, singela, uma forma romanti-
zada, cujo fundamento é, porém, sempre, 
a realidade, a tradição ou a história.

Entremos agora, sem receios, no as-
sunto.

Faial - freguesia dos Cedros - 25 de Abril de 1900
O dia amanhecera nubloso e sereno.
Tôda a gente da terra se levantou cedo, uns para irem atalhar as terras “despejadas” 

pondo-as a curtir, outros para adeantarem as mondas dos trigos que a chuva não per-
mitira realizar mais cedo.

E todos azafamados se lançaram ao trabalho, com uma pressa fora do vulgar, como 
se aquele dia tivesse de acabar mais cedo que os outros7.

5. O autor parece, deste modo, estar a dizer-nos que sabe da existência do “uso” em mais ilhas, para além do Faial. Quer 
dizer, não estaria confi nado a uma só ilha e, eventualmente, não seria generalizado a todas as ilhas, o que poderá justifi car o 
testemunho do meu jovem colaborador da Graciosa.

6.  Agora sabemos que a celebração, pelo menos na forma de “Dia dos Cornos” se manteve por mais algumas décadas, até 
quase à entrada do séc. XXI, pelo menos na Feteira, no Faial, com o senhor João do Alto. 

7. Considero impressionante este paralelo entre esta descrição e a ideia do Chefe Jaime, que me disse que o Dia dos Cornos 
tinha de ser num dia de trabalho normal, que o feriado que adoptado para o dia 25 de Abril feriu de morte uma das condições 
essenciais para a celebração tradicional desse dia.
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* * *

Pelas bandas do oriente, feixes de luz branca desciam do céu como bátegas de água 
a destacarem-se na neblina que vestia as terras longínquas, zebrando de manchas ama-
relas o azul escuro do oceano.

Sobre os ramos brancos das fi gueiras despidas de folhagem empoleiravam-se os 
estorninhos, regougando uns mistos de assobio e chilreio como alusões escarninhas 
trocadas entre êles em qualquer estranho idioma.

Por volta do meio dia soaram buzinas em diversos pontos da região, na rápida se-
quência de um brado de sentinela alerta.

Pouco a pouco foram chegando ao cimo da Tirana rapazes e homens, alguns dos 
quais tocam buzinas, livremente, a seu bel-prazer, dando em conjunto um som desar-
mónico8, atroador, e saudando-se mutuamente à chegada com o nome de “irmão”.

Em breve chegou em andor, trazido à mãos por dois rapazes, o S. Marcos do dia.
Era um boneco de palha ao traje da terra, tendo por cara uma mascara carnavalesca 

e na cabeça dois grandes chifres de carneiro. Vinha precedido de três “irmãos” trazen-
do o do centro, na mão direita, a coroa simbólica feita de um aro circular de fôlha de 
espadana. Suspensa de três fi os de arame, levava como turíbulo, duas tigelas de barro 
grosseiro, a de cima a servir de tampa à outra cheia de brasas em que havia de ser lan-
çada para a cerimónia da coroação, uma mistura de cabelo e raspa de chifre, contidos 
num chifre levado pelo irmão da direita.

Á esquerda caminhava o António Volta, o orador destinado a fazer uma exortação 
em verso nos três pontos de maior ajuntamento que eram rua de Cima, Praça dos Ce-
dros, e alto da Tirana, ponto de início e dispersão do cortejo.

Sem delongas foi êste organizado e seguiu, canada do Estêvão, canada Larga, Cas-
calho de Cima, Canadinhas, Valverde, rua de Cima, rua da Igreja, e regresso á Tirana 
pelo caminho do Cascalho, tocando atroadoras buzinas e pífanos na mais desafi nada 
barafunda que é possível imaginar, chamando os “irmãos”, fazendo-os ajoelhar, en-
caixando-lhes na cabeça a simbólica coroa de espadana, defumando-os com baforadas 
fumarentas da tigela com brasas, dando-lhe a beijar o chifre simbólico, portador do 
cabelo e raspas, e dirigindo-lhe chalaças.

 - “Sim senhor, fi ca-lhe muito bem a coroa! Está-lhe mesmo ao pintar! Viva o nosso 
irmão! Viva! Viva”!

Alguns mais cavaquistas ou desconfi ados procuravam esquivar-se, outros ameaça-
vam, barafustando inutilmente9.

Ao passarem na rua de Cima toparam um velhote que regressava de mondar trigo.
“Irmão”! exclamou alguém do grupo, “vai coroar porque é dos nossos”.

8. Exactamente assim no original.
9. Mais uma vez, como esta descrição, de memória fresca, se aproxima da descrição, de memória distante, do Chefe Jaime! 

Até o termo “cavaquista” se aproxima da expressão usada por ele, “dar ao cavaco”.
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Os olhos do velhote luziram ferozmente e uma onda sanguínea lhe subiu ao rosto.
Brandindo ameaçadoramente o sacho exclamou:
“O primeiro que se aproximar mato-o”!
Mas os homens não se perturbaram. Sorridentes e desfrutadores, pois eram estas 

ameaças e impropérios que eles mais apreciavam, foram-se acercando do velho, um 
passou-lhe as mãos ao sacho, dois seguraram-lhe os braços, um outro enfi ou-lhe na 
cabeça a coroa, enquanto o velho barregava destemperadamente, soltando um misto 
de praga e impropério, em voz desafi nada, mistura de guincho e rouquidão que expelia 
da garganta sufocado pela raiva e desespero.

O grupo, engrossado durante o trajecto, cobria de vaias, gritos, risos e vivas a voz 
sufocada do velhote que se debatia nos assomos da cólera.

Chegados ao largo da rua de Cima, parou o cortejo.
De todos os lados acorrem algumas centenas de homens e rapazes para escutarem o 

Volta erguido sôbre o andor ao lado do boneco, agora posto às costas de quatro homens 
possantes aonde êle de pé recitou o

SERMÃO DOS CORNOS

“Pelo sinal 
Da Santa Cruzada,
A capela dos cornos
Está bem armada.

Êste dia de S. Marcos10,
Também tem o seu sermão,
Que este dia para nós
É dia de grande função.

10.  No sítio da Câmara Municipal de Marvão pode ler-se o seguinte: “Esta cerimónia [Festa em honra de S. Marcos] tem 
a sua origem no culto pagão do Touro, festa agrícola que o povo celebrava no começo do seu ano solar pelo signo zodiacal do 
Touro. A esta festa deu mais tarde a Igreja Católica uma adaptação alegórica ao Evangelho S. Marcos, cujo nome parece ser 
tomado de cavalgada ou marcha do touro. A festa coincidia com o tempo da Páscoa, da fl oração e da Primavera, em que as 
forças de rejuvenescimento, de virilidade (de que o touro é disso símbolo supremo), da Natureza, se encontram no auge do seu 
desenvolvimento. No livro sobre a génese da comédia “Os Velhos” de D. João da Câmara, Manuel Subtil refere que “... Como 
o S.Marcos é o advogado dos produtores de gado, estes, no cumprimento das suas promessas por o gado lhes não morrer ou por 
não terem sido atacados de moléstias, ofereciam o bezerro no dia da festa, em graças a S. Marcos...” O Pe. Jorge Cardoso, no 
Agiologio Lusitano, dá, porém, a entender que esta cerimónia da entrada do touro na Igreja teve princípio de uma notável vitória 
que, no ano de 1385, os portugueses tiveram sobre os castelhanos, nos campos da vila de Trancoso, em dia de S. Marcos (25 de 
Abril).” (in http:// www.cm-marvao.pt/cultura/festaspop/fmarcos.htm) Com a sua localização no Alto Alentejo, de onde parecem 
vir muitas das tradições que se enraízam nas ilhas açorianas, encontro aqui mais uma acha para a minha fogueira sobre a origem 
religiosa da Procissão dos Cornos, a partir dos elementos sucessivamente proibidos pelo poder régio e pelo poder religioso. 
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Todo o homem que é casado
E vive neste destêrro,
De cornos anda pesado
Sem ser bode nem bezerro.

Quantos nós podemos ver
Que vivem mui bem armados,
Sem nunca o perceber.
Pobre irmãos! Coitados!

Não há maior irmandade
Que a do corno retorcido,
Que a falar a verdade
Enfeita tanto marido.

Os cornos, estamos vendo,
É uma praga geral,
Que cada um vai roendo
Conforme sente o seu mal.

Podemos assegurar
Bem nos termos desta lei,
Que ninguém pode afi rmar
Desta água não beberei.

E assim desconfi ados,
Vamos passando a vida,
Com mêdo de ser armados
Dalguma ponta retorcida.

Nós os pobres humilhados
Que nos tratamos de irmão,
Sempre fomos mais poupados
Neste mal de encornação.

Se os cornos fl ores abriram
Como na roseira as fl ores,
Quantos jardins não teriam
As testas dalguns senhores!
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Quanto mais velha endurece
A coroa da armadura,
É fruta que não apodrece
Nem cai de madura.

Nem é preciso dizê-lo,
Em muita casa rua ou beco
Quanta “dôr de cotovêlo”
Se vai engulindo em sêco.

Há p’r’aí muito torrão
P’ra riba, p’lo rol já feito,
É casa sim casa não;
P’ra baixo é tudo a eito.

Se alguém o corno apanhar
“Meta a viola no saco”,
É ouvir ver e calar
E nunca dar o cavaco”.

Este aranzel era acompanhado de ditos picantes, vaias, gritos e vivas, até que, fi nal-
mente, o orador aplaudindo com entusiasmo, descia daquela tribuna ambulante para 
deixar continuar o cortejo ao som dos infernais toques de búzio e pífaro.

***
As aves campestres, espavoridas levantavam-se dos campos cultivados, aos ban-

dos, cortando o ar em todas as direcções, numa barafunda de vôos que emparelhava 
com o atropêlo dos ditos e gracejos, de mistura com as desconcertadas buzinas daquela 
comitiva desordenada.

Ao passarem no caminho para o Cascalho, os do cortejo viram que o morador duma 
casa afastada do caminho fugia da habitação a coberto de um bardo de canas e logo 
destacaram alguns para o cercarem e trazerem.

- “Foge nosso Francisco, que êles já te viram”, bradava da porta da cozinha a mu-
lher angustiada.

“Corre nosso Francisco! Que êles lá vão correndo atrás de ti! Corre. Foge nosso 
Francisco”!

E enquanto a multidão ria a fartar, o homem era “agarrado”, trazido à estrada aonde 
era coroado, incensado e obrigado a beijar o corno simbólico, entre as vaias da mul-
tidão ululante e arrebatada no gôzo destas cenas que perfeitamente se casavam com o 
seu espírito rude e amante das emoções fortes e violentas.
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Chegados ao alto da Tirana, ponto de dispersão, redobrava o entusiasmo.
O tio Ventura escondia-se em casa,
A mulher para o animar dizia-lhe:
- “Olhai que aquilo não é convosco! É com o Manoelinho Rico da banda de diente, 

não vos apoquenteis! Dizem o vosso nome mas a piada é para o vizinho”!
E o pobre velho, tremendo em calafrios de angústia, não atinava aonde sumir-se.
De uma vez, não podendo iludir as vigias que desde manhã lhe espreitavam a casa, 

foi esconder-se na abóbada do poço, em um canto escuro.
Pois lá mesmo foram busca-lo para o coroarem.
Neste ano meteu-se na cama, fi ngindo-se doente.
Apearam o “santo” do andor, abriram-lhe a porta e, sobre a soleira, um “irmão” 

agachado segurou-o de pé enquanto a velha Ventura com a tranca da porta descornava 
o S. Marcos, furibunda, completamente perdida, às pancadas, como cega.

Atiraram-lhe para os braços o “santo” já rôto, maltratado e desfeito, fogem, e ela pe-
ga-lhe ao colo, inconsciente, no auge do desespêro atravessa o balcão e vem deita-lo no 
caminho, entre uma salva de palmas, risos e vivas daquela multidão fremente e ululante.

Com os anos diminuiu o entusiasmo do André Leal da Costa, do José Silveira e do 
mestre José Gabriel, da Ribeira Funda, os três mais dedicados por aquela festa impor-
tada da Flandres pelos colonos fl amengos, festa que fi nalmente teve que ceder lugar ao 
desenvolvimento do respeito pela personalidade alheia.

Em outros lugares se tem continuado a repetir graças próprias do dia, por grupos em 
marcha ao som da viola e da rabeca, trazendo chifres no alto das canas enfeitadas de ramos 
de giesta, as quais êles cruzam sôbre as pessoas que pretendem coroar, enquanto os instru-
mentos tocam alguma música mais ou menos afi nada, sem qualquer signifi cação especial.

***
As diversões populares, como os homens, teem os seus períodos de engrandeci-

mento, apogeu e decadência, até se extinguirem diluídas em novos entusiasmados e se 
perderem transformadas noutras usanças correspondentes a necessidades diversas, a 
novas modalidades psicológicas que caracterizam as gerações que passam como ondas 
marulhantes no oceano incomensurável do tempo.

***
O Sol descia no ocaso emprestando às nuvens do poente umas côres vivas de fogo 

e oiro listradas de sombras escuras que davam relêvo ás proeminências da orla de cú-
mulos que barravam o horizonte.

Duas lavandeiras, junto de um macisso de ervas fl oridas, beijavam-se com ternura; 
depois ergueram vôo redopiando no ar, chilreantes, e desapareceram entre as canas 
desfolhadas e esguias do bardo de um campo de favas em fl ôr11.

11. Dionísio, M. (1937). Costumes Açoreanos. Pág. 45-53. Horta: Tipografi a de “O Telégrafo”.
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Anexo 2 – O Dia de Cornos

Três dias depois de ter concluído o meu escrito dobre a Procissão dos Cornos, en-
contrei na Internet (in http:// www.lendarium.org/narrative/o-dia-de-cornos/?tag=19), 
o apontamento que apresento a seguir. Na verdade, fui percebendo que na memória de 
algumas pessoas a designação dominante se fazia por “Dia de Cornos” e não “Procis-
são dos Cornos”.

 O apontamento, para grande satisfação minha – e, se calhar, com muito mais 
simplicidade – confi rma o essencial que disse sobre a celebração dos cornos nos Aço-
res: 

É uma celebração que tem origem religiosa
É uma celebração que foi progressivamente “profanizada”
Não é exclusiva do Faial
Tem variantes na forma de realização

O referido apontamento:

APL 1378
No século passado e ainda neste século, em várias freguesias do Pico e princi-

palmente em S. Mateus, era muito festejada a Festa de Cornos, no dia de S. Marcos, 
que se celebrava a vinte cinco de Abril. 

O Terreiro do Paço de S. Mateus era o ponto de partida para os festejos profanos 
e religiosos daquela freguesia. Dali saíam para a igreja, em procissão, e levavam 
uma coroa com um corno na ponta. Na igreja havia uma série de exéquias e a prin-
cipal era a bênção da coroa com que se coroava depois os homens casados.

Um certo ano, o padre não aceitou que se continuasse a fazer na igreja a festa do 
Dia de Cornos e, a tempo, disse do púlpito, para que todos o escutassem:

— Este ano, no dia de S. Marcos, está proibido trazer a coroa de cornos para a 
igreja e fazer, cá dentro, qualquer outra celebração religiosa relacionada com essa 
festa.

O povo teve que aceitar a decisão. Mas a festa de Cornos era muito divertida e, 
chegado o dia vinte cinco de Abril, os homens juntaram-se no Terreiro do Paço com 
o mordomo e o escrivão da festa para irem, ao menos, correr a freguesia e coroar 
todos os casados mesmo que não fosse com uma coroa benta.

Entretanto o padre e alguns fi éis tinham ido para a igreja para a festa de S. Mar-
cos, já purifi cada e livre de sacrilégios. Lá dentro rezavam tranquilamente de porta 
aberta para quem quisesse entrar.

Nisto, uma rês entrou na igreja e foi ajoelhar ao pé do padre para que fi zessem os 
rituais que eram habituais na Festa de Cornos.

Todos fi caram de boca aberta, pasmados, e viram naquilo um aviso de que a Fes-
ta de Cornos era bem vista pela Providência. Isto é verdade como eu estar aqui sen-
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tado neste banco. Mas o padre manteve a sua opinião. A Festa de Cornos passou a 
ser apenas profana, mas ganhou ainda mais brilho. Alguns homens iam com búzios, 
apitos e assobios pelas ruas, fazendo uma barulheira medonha, enquanto um incen-
sava, com raspa de corno sobre brasas, os homens casados ou cornos que encontra-
vam. Estes ajoelhavam no chão e eram coroados. O escrivão riscava o nome no rol 
e lá continuava a procissão para que todos os casados da freguesia fossem coroados. 
Os solteiros, chamados burros, não podiam ser coroados e fi cavam a apreciar a festa 
até serem também casados.

 Fonte Açores, Lendas e outras histórias, FURTADO-BRUM, Ângela, Ponta Delga-
da, Ribeiro & Caravana editores, 1999 , p.220
Local São Mateus (MADALENA) [ILHA DO PICO (AÇORES)]
Narrativa
Quando Séc. XX década 90s





Foi sua autora Madre Margarida Isabel do Apocalipse, freira clarissa no antigo 
Mosteiro de Jesus da Ribeira Grande. 

Nasceu aos vinte e três de Fevereiro de 1779 na freguesia da Conceição, Ribeira 
Grande, e faleceu aos seis de Maio de 1858, na freguesia da Matriz. Terá começado 
a construir o Arcano em 1835, fi cando este, todavia, à data da sua morte, incompleto.

Desejou, como o confessa, a fi m de entreter, deleitar e catequizar os que a visita-
vam, contar a “História Sagrada”, da criação do Mundo ao “presente” dela. Pretendia, 
essencialmente, ensinar as três leis que Deus dera ao Mundo para que, segundo as suas 
próprias palavras, “por fi guras melhor pudece-mos [sic] entender o dever, a que esta-
mos obrigados, e a escolha que devemos fazer da Ley da graça que por graça nos foi 
dada”. (Registo de testamentos, lv. 13, 1857, fl .180 v.)

Os “objectos” do Arcano Místico – conteúdo -, distribuem-se por três pisos de um 
móvel – contentor -, de quatro faces envidraçadas de cerca de 2,4 m x 2,4 m x 2,4 m 
x 2,4m.

Alguns dos quadros do Arcano estão construídos sobre placas individuais, outros, 
porém, e são inúmeros os casos, partilham a mesma placa. Uns tomam a dimensão do 
vão do piso – cujo máximo atinge cerca de 80 cm; as fi guras variam entre as minús-
culas – de cerca de 1,5 cm. – e as enormes – de cerca de 20 cm. Em todos os pisos do 
móvel são visíveis sinais e marcas que indicam o piso e a face.

Três quadros, como escreveu Madre Margarida no seu testamento, apesar de es-
tarem no móvel, não pertencem ao Arcano. Dois parecem ter sido propositadamente 
deslocados:

“Casta Suzana”, situada no 3ª piso, 3º face, está de costas para o observador, e a 
“Tentativa de fuga de S. José porque ignora o Mistério da Encarnação”, também no 3º 
piso, mas nos vértices das 2ª e 3ª faces, é praticamente invisível. O Arcano foi transfe-
rido em 1870, 12 anos após o falecimento da autora, da Casa da Freira do Arcano para 
o Coro alto da igreja Matriz, porém não é crível que tenha então ocorrido qualquer 
alteração signifi cativa à ordem deixada por Madre Margarida.

O ARCANO MÍSTICO
E A FREIRA DO ARCANO

Mário Moura

 Insulana. Órgão do Instituto Cultural de Ponta Delgada, 64 (2008): 153-160
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Algumas fi guras, semelhantes às que encontramos no Arcano, talvez oferta de Ma-
dre Margarida a familiares, encontram-se na posse de descendentes do irmão Teodoro. 
Outras teriam estado na posse de conhecidos de Madre Margarida. Há ainda memória 
de um assalto ao Arcano. Em abono da verdade, não é seguro afi rmar que a actual or-
dem dos quadros do arcano corresponda exactamente à deixada pela sua autora.

O Arcano Místico, pode dizer-se, consiste numa série de conjuntos/quadros tridi-
mensionais. Estes são constituídos por fi gurinhas, moldadas à mão, em diversos ta-
manhos, aludindo a passagens do Novo e do Velho Testamentos, assim como à mais 
variada informação de iconográfi ca católica. Os quadros transmitem-nos, quero crer, 
uma visão aceite, ou tolerada, pela Igreja Católica Romana acerca, essencialmente, de 
Jesus Cristo, dos seus pais e da sua Igreja. 

Inserir-se-á, como as composições de Machado de Castro e seus discípulos, tanto 
quanto julgo saber, na tradição portuguesa das “maquinetas” de presépio. Todavia, como 
matéria-prima, ao invés do que se conhece para a maioria daquelas, em vez do barro Ma-
dre Margarida utilizou sêmola de cereais. Recorreu à goma-arábica e à gelatina animal, 
colorindo a massa obtida com pigmentos naturais, alguns dos quais de origem local.

Os conjuntos foram, numa primeira fase, reunidos pela autora numa estrutura de 
vidro e numa segunda, num móvel de madeira.

Madre Margarida foi, sem dúvida, uma freira incomum:
A sua recusa ou incapacidade em perceber o alcance da nova sociedade paulatinamente 

introduzida pelo advento do Liberalismo revela-se, por exemplo, na tentativa de instituir, 
aparentemente, contra ventos e marés, uma festa que, por ser “de outras eras” ou por per-
tencer a “outras atitudes mentais”, difi cilmente vingaria – a do seu padrinho, S. Sebastião. 

Madre Margarida teria experimentado no espírito, tudo leva a crer, as mudanças 
que o mundo, o país e a Ribeira Grande “experimentaram” de 1779 a 1858. Face a 
tanta mudança, incerteza e insegurança, ela permanece no único lugar que lhe pareceu 
adequado: a recordação do seu passado.

O Arcano, sob certos aspectos, parece ser o registo do passado como escudo protec-
tor contra as incertezas do presente.

Deus não dorme nem brinca e a sua espada pode ferir a todo o instante. A sua lin-
guagem apesar de “racionalizável” não é, no entanto, completamente racional, pois 
seguirá uma lógica pré-cartesiana, mais próxima da Idade Média.

Apesar de, por cortesia, e até por prazer e vaidade de demiurga receber os inúmeros 
visitantes que acorriam a sua casa, Madre Margarida, em privado, lastimava a perda da 
sua privacidade. Queixava-se à sobrinha:

“Não quer senão o secego [sic] e costume com que tenho passado a vida, alem 
dhum deuer relegioso que me tem desobrigado das relações do mundo e comprimentos 
[sic] públicos, este conhecimento Claro em que tinha posto amª vontade, tinha criado 
amor e sollição [sic] que sogeita sem embição [sic]”1 

1. Carta de 1853 de Madre Margarida a sua sobrinha. Arquivo da família.
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Fora da segurança, também material, do “seu” extinto mosteiro do Santo Nome de 
Jesus, na sua casa da rua João d’Horta, Margarida não parece viver pior. Continua a 
receber o que o testamento da mãe estipulara:

“Recebi trinta e dois alqueires de trigo a preço [sic] de cinco centos reis à conta de 
vinte mil reis de legado que são obrigados a pagar os herdeiros de meu irmão Teodoro 
Botelho já defunto.”

Ou pelo que trabalhou:
“Que adquiri pelo meu trabalho; e com servir sem dependência”.2
E persegue os seus desígnios com fi rmeza e perseverança, não se poupando a esfor-

ços. Aliás o altar e a festa de São João Evangelista foram, a partir de certo momento, a 
sua maior razão de ser. Deles fazia depender a sua salvação eterna. É, pois, recorrente, 
a sua preocupação:

“Digo eu testadora que alcancei e tenho licença de uma capella na igreja Matriz 
d’esta villa.”3

Estes são, presumo, apenas alguns dos muitos traços possíveis acerca da (auto)bio-
grafi a da autora do Arcano. Fazia parte de uma família ilustre da vila e professou num 
mosteiro de clarissas da mesma vila, mosteiro que recolhia no seu seio fi lhas ilustradas 
da terra e arredores.

Numa pequena brochura publicada em 1850, João Albino Peixoto, poeta ribeira-
grandense, referiu-se-lhe do seguinte modo:

“E eminente a Ribeira Grande tendo produzido em si contendo aquella insigne re-
ligiosa, productora de uma obra tão grande, tão admirável, onde se ve desenvolvida a 
fecundidade de assombroso talento!”4

E num arroubo de entusiasmo ultra-romântico – Castilho estivera na ilha – o “cisne 
da ribeira”, como também Albino era conhecido, acrescentava:

“Por tanto se a Ribeira Grande nunca houvera tido outras prerrogativas que a enobre-
cem, bem nobre se tornaria só com a glória de ser mãi de tão ilustre fi lha, que produziu a 
magnífi ca obra; a que se dá o nome de Arcano”.5

Em 1856, no então novel jornal ribeiragrandense “Estrela Oriental”, Félix José da Cos-
ta, açoriano oriundo do grupo central, e um dos mais destacados intelectuais da geração do 
liberalismo do sec. XIX insular, afi rmava:

“È que tem tido a insignifi cável perserverança [sic] de formar, ela só, por sua mão, este 
formozo compendio de maravilha!”6

Aos 23 de Janeiro de 1897, o cónego José Joaquim de Sena Freitas publicava no jornal 
“O Norte” – também ribeiragrandense – um artigo intitulado “Um presépio”, no qual descre-
via de memória uma visita que efectuara quarenta anos antes à casa da ferira; rondaria ele, 

2. Testamento de Madre Margarida
3. Idem
4. João Albino Peixoto, Hino da Sociedade Escolástico Ribeirense, 1850
5. Idem
6. José Félix da Costa, O Arcano, Estrella Oriental, Ribeira Grande, 1856
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então, os nove anos. Com o cuidado e as reservas que o recurso a uma lembrança/memória 
de infância, velha de quatro décadas, nos merece, vejamos o que escreveu Sena Freitas:

“Ela gostava singularmente  de mostrar aos curiosos aquele seu primor artístico: se 
era vaidade, não tinha outra”.7

E continuava, acentuando a importância da obra para a então vila:
“Não havia ainda cosmogramas, o animatographo estava atrasado quarenta anos. 

Ali, na pequena vila, o presépio reinava sem concorrência.”8

O Arcano foi, removidas certas difi culdades, submetido a um estudo histórico-
científi co (laboratorial) por parte da Casa da Cultura e do Instituto José de Figueiredo. 
A intervenção deste último teve como objectivo identifi car os materiais usados pela 
autora, assim como descobrir as técnicas a que recorreu.

O relatório que se seguiu, elaborado por Maria Isabel Macedo Ribeiro, datado de 
1988, concluía que, conjugando os dados obtidos ao longo da pesquisa – na recolha e 
no laboratório – poder-se-ia levantar a hipótese de que as peças do Arcano teriam sido 
executadas da seguinte forma: 

“O corpo das fi guras foi modelado com massa à base de miolo de pão aglutinado 
com goma-arábica, sobre estes foram colocadas as roupagens (modeladas na mesma 
massa à qual foram aglutinados pigmentos consoante a cor pretendida) como que a 
vestir as fi guras. Algumas das roupagens (mantos, vestidos, etc ) apresentam decora-
ções em relevo, as quais foram executadas com o mesmo tipo de massa.”9

O exame das estruturas de suporte provou que os quadros do Arcano era “sustenta-
dos por estruturas móveis” em forma de tabuleiro.

Foram identifi cados alguns destes materiais, a saber: o suporte, em madeira resi-
nosa do género pinus sp.. Alguns dos relevos são feitos em madeira folhosa, de um 
carvalho de folha caduca, do género Quercus sp. ; outros em casca de árvore (suber) 
com líquen foliáceo, entre outros exemplos possíveis.10

Ainda através de análise laboratorial, confi rmou-se a inexistência, no interior das 
fi guras que compõem os quadros do Arcano, de quaisquer estruturas metálicas de su-
porte. A análise cruzada dos resultados obtidos por observação microscópica, e dos 
resultados dos testes “micro” aos diversos pigmentos, empregues na sua execução, 
determinou a sua composição.

Assim, conclui-se serem: pigmentos naturais, sendo maioritariamente de origem 
orgânica. Aliás, o mesmo se verifi cou para a composição dos aglutinantes utilizados.

Madre Margarida e as suas companheiras saíram do mosteiro do Santo Nome de 
Jesus em Junho, pouco depois da publicação do decreto de extinção das ordens religio-
sas, datado de 17 de Maio de 1832.

7. José Joaquim de Sena Freitas, Um Presépio, in Norte, Ribeira Grande, 23 de Janeiro de 1897.
8. Idem.
9. O trabalho foi iniciado em Abril de 1987. As amostras revelaram a existência de materiais solúveis em água e de pigmentos de 

origem mineral. Contudo, dada a necessidade de se estabelecer os contextos das amostras, a fi m de se obter colheitas representativas, 
deslocou-se à Ribeira Grande uma equipa de laboratório.

10. Idem.
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Algumas recolheram-se ao mosteiro da Esperança, em Ponta Delgada, mosteiro 
que permaneceu aberto, outras preferiram regressar a casa de familiares ou de conhe-
cidos, outras ainda optaram por alugar ou adquirir casa própria.

Madre Margarida, apesar de ter o seu irmão Teodoro vivo, a morar na rua de S. 
Sebastião, na freguesia da Conceição, optou por alugar uma casa. Ainda em 1833, se-
gundo os “Róis de Confessados”, reside numa casa da RUA DAS PEDRAS, mas, em 
1834, aluga a casa que viria a ser conhecida por Casa da Freira do Arcano, casa onde 
viveu até falecer em 1858.

Adquiriu-a em Fevereiro de 1837, por morte de Madre Margarida, aos 6 de Maio 
de 1858, a Confraria do Santíssimo Sacramento da igreja Matriz de Nossa Senhora da 
Estrela tornou-se, por disposição testamentária, sua proprietária. 

Isto para, com o produto da venda desta e de outras duas casas anexas, igualmente 
doadas, assim como a venda do Arcano, promover, anualmente, “enquanto o mundo 
fosse mundo”, a festa de S. João Evangelista, seu padrinho. A festa eterna, porém, 
seria efémera e esporádica tendo-se extinguido por asfi xia fi nanceira, no período da 
primeira República.

A casa, antes de ser vendida, foi alugada, tendo-se mantido, entretanto, até 1870, o 
Arcano num dos seus melhores quartos. O Arcano não chegou a ser vendido e depois 
de permanecer vários anos no coro alto da Igreja Matriz voltou à proveniência, agora 
na moradia restaurada e transformada em museu.

Alguns conjuntos do arcano estão incompletos: por vandalismo, por furto, pelo fac-
to de ela não os ter completado, ou de os ter oferecido. Temos indícios para todas essas 
hipóteses. Segundo ela própria nos informa, alguns destes elementos não pertencentes 
ao arcano foram “arrumados” por ela no móvel:

“A manga de vidro que contém o Menino Jesus, e a criação do primeiro homem 
e duas panelas de vidro huma que contem o sacrifício de Abraão e outra a morte do 
gigante Golias”.11

Recorramos aos testemunhos. Escrevia Sena Freitas:
“O presépio tomava todo um quarto, que aliás não era pequeno, era completamente 

de vidro, formando com que um segundo quarto dentro do primeiro, e de altura média 
quasi [sic] e do quarto continente. O interior era dividido em diversos planos horizon-
tais, também de cristal, à feição de andares.”12

Dois parágrafos adiante, refere-se à tradução espacial “do ideário da obra” (concre-
tização da doutrina ou tese central), do seguinte modo:

“O andar superior do presépio representava a antiga lei, o antigo povo judaico, o do 
mosaísmo que descia, na sucessão das gerações, ao primeiro andar, ao que symboliza-
va a dos séculos das leis da graça em cujo início foi o presépio de Belém.”13

11. Testamentoda Madre Margarida do Apocalipse, Arquivo Paroquial da Matriz.
12. José Joaquim de Sena Freitas, Op. Cit.
13. Idem.
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Sena Freitas teria visitado Madre Margarida na década de quarenta, em 1847 ou em 
1848, ou à volta daqueles anos. Em1856 surge-nos um outro testemunho, o de Félix José 
da Costa. Vejamos o modo como se refere ao seu aspecto físico, semelhante ao actual:

“Oh! É muito mais ainda o que ali encerrado está nesse pavilhão quadrilongo, envi-
draçado, e cujos lados tem mais de dez pés de largura, e perto de doze palmos de altura”.14

Ao que tudo leva a crer, o Arcano, por vontade da sua autora, foi organizado em torno 
do espaço de um móvel concreto, tendo sido nele incorporadas, com o conhecimento da 
autora, algumas outras peças, designadamente a manga e as duas panelas de vidro.

Em 1870 foi transferido, pela mão de mestre Pedro Araújo Lima, que muito certa-
mente trabalhou para Madre Margarida na adaptação do altar de S. João Evangelista 
(na igreja Matriz por ela adquirido), e segundo se diz, mas sem provas, construiu o 
móvel. Pode ter feito o referido corredor de “tabique” e foi uma das testemunhas que 
validaram o seu testamento. Parece-nos, pois, plausível supor que Araújo Lima o fi zes-
se correctamente? Creio que sim. 

O Arcano Místico, segundo se poderá depreender da análise das fontes, pretendia 
ser uma obra de análise das fontes, pretendia ser uma obra de militância catequética 
num período conturbado para a Igreja Católica. Pretendia mostrar, em pequenas fi gu-
ras, a história da Salvação, ou seja o modelo de salvação proposto pela vida de Jesus 
Cristo. Obra que se insere nas “histórias da salvação”, bastante vulgares e dissemina-
das no mundo de infl uência da Igreja Católica.

Todavia revela, assim o parece pelo menos, uma componente de circunstancialida-
de e individualidade criadora, não só pela matéria (ao que parece inédita) em que foi 
feita mas também pela peculiaridade da vida da sua autora.

Pode dizer-se, de um modo geral, que o seu programa se cumpria em certa sintonia 
com os acontecimentos do mundo de então. Seja através da sua aparente alusão., ou 
seja o confronto “silencioso” e subtil e implícito entre as “três leis que Deus dera ao 
mundo” e as leis que os homens de então faziam e desfaziam. A superioridade das 
primeiras parecia-lhe não sofrer qualquer contestação, pois estas, ao invés das últimas, 
que proporcionavam o relativo e o efémero do mundo dos vivos, proporcionariam o 
eterno do mundo de Deus.

Madre Margarida sugere-as, ao que parece, de um modo simples e lógico, (para as 
mentalidades de então), distribuindo/espalhando a obra por três prateleiras (ou patama-
res), cada qual correspondendo (?) a uma das sobreditas leis. E sugere uma correlação, 
sem, contudo, se lhe referir explicitamente. Bastaria às pessoas conhecedoras do que 
então se passava no mundo verem a realidade para evocarem “a realidade total cristã”.

Madre Margarida recorreu, para explicar a sua obra, à legendagem de cada um dos 
quadros bíblicos e religiosos que descreveu. São quase todas impressas, exceptuando-
se uma ou duas manuscritas.15 Uma linguagem que utiliza tanto a escrita, a imagem, 

14. José Félix da Costa, Op. Cit.
15. Suspeitamos, pelo cotejo caligráfi co, que seja do seu próprio punho.
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como a oralidade. Quanto à primeira linguagem, toda ela em português, excepto um ou 
outro termo em latim, exprime-se de um modo simples e directo. Todavia as letras são 
pequenas. O texto é curto, mas sufi cientemente esclarecedor. Vejamos:

“Paraíso terrestre em que Deus fez Adão com a sua mão, e o pôs em graça, com 
preceito de morte.”

Ou, em outra legenda:
“Portão da Rainha Vasta [sic] repudiada do rei Asuero [sic], seu marido.”
A linguagem imagética aparece associada quer à simbólica quer á iconográfi ca. O 

recurso à “pomba” e à “língua de fogo” como símbolos do Espírito Santo, ou, ainda, o 
uso da “serpente”, símbolo da tentação, entre muitos outros, constitui a “lexicografi a” 
do Arcano. Seria, talvez, uma chegada à musealização do abstracto, numa comunidade 
cultural católica. Exemplos de iconografi a católica surgem em quase todos os quadros 
do Arcano. Mantenho, a este respeito, algumas reservas, porque penso que Madre Mar-
garida poderá ter recorrido a outras fontes que podem não ter qualquer relação com a 
iconografi a católica.

Para além das explicações, escritas e imagéticas, Madre Margarida recorreu igual-
mente à exposição oral. Não esqueçamos as que deu (poucas) por escrito, quer na 
carta à sobrinha, D. Teodora, quer no “avizo”, enviado ao Açoriano Oriental, quer no 
testamento e no codiciclo. Chegaram, igualmente, outros ecos das suas explicações, 
sobretudo através da escrita de contemporâneos.16 São textos simples e sintéticos mas 
em todos eles parece destacar-se a ideia de musealização que atrás conjecturamos. 

Parece que escolheu com a mesma minúcia, com o mesmo cuidado que pôs na 
feitura que pôs no Arcano, o móvel para o Arcano. Recorreu ao melhor entalhador que 
então havia na vila e na ilha. Pedro Araújo Lima, segundo reza a tradição.17 Como po-
deria tirar partido do espaço concreto do quarto? Como poderia “mostrar” o conjunto 
de quadros naquele quarto?

Só o conseguiria recorrendo a um móvel/contentor que permitisse a visão em todo 
o seu perímetro e em toda a altura. Ela, mais um bom mestre, encontrariam a solução.

Mandou fazê-lo simples, o mais “transparente” possível, sem muitos ornatos, de li-
nhas sóbrias, até, de 2x2x2 metros, sensivelmente. O pé direito do quarto ultrapassaria 
os três metros.

Resguardava-se o interior da casa, a intimidade, a devassa dos visitantes, dos me-
nos íntimos.18 Registe-se que a casa, (não tenho certeza absoluta) já estaria dividida 

16. Félix da Costa. “O Arcano da Freira”, in Estrella Oriental, Ribeira Grande, nº3, 1856: “Temos à vista toda a escriptura sagra-
da representada em fi guras, caracterizadas em emblemas, em soffrimento, em martYrios, em milagres”… e “Prende toda a refl exão, 
quando se vê signifi cado em vulto quando a Alta Sabedoria em sua Vastíssima omnipotência designo e desde a creação do mundo 
até o último Remate da emancipação Religiosa dos povos […] o que ali encerrado nesse pavilhão quadrilongo, envidraçada, e cujos 
lados tem mais de dez pés de largura, e perto de doze palmos d’altura […] é porque convergio para isto todas as Suas saudosas 
lembranças do claustro, as queridas reminiscências do Seu livro, da cruz e da oração”. 

17. Não nos parece improvável pois ela é que mais tarde dirigiria a remoção do Arcano e a sua colocação no coro alto. Segundo 
nos diz Sena Freitas o armário teria surgido na última fase.

18. O prior seria fi gura íntima de sua casa, a sobrinha, seria uma fi gura de família, mas não íntima. A carta dela, de1853, refl ecte 
um distanciamento respeitoso e indica que ela a visitara. A prima Umbelina seria íntima, porém não se entenda assídua, no sentido 
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por dois corredores entrecruzados. Aceder ao quarto do Arcano, como ainda hoje é 
conhecido, não signifi cava necessariamente devassar o resto da casa. Acedia-se a ele 
subindo a escadaria da porta principal, voltando logo à direita no corredor, para entrar 
também à direita, numa das duas portas existentes. Madre Margarida poderia sair e 
entrar daquele quarto por uma pequena porta, que comunicava com aquele que presu-
mo ter sido o seu quarto de cama. Entre esta e o seu presuntivo quarto, abria-se, um 
minúsculo vestíbulo de onde partia a escada da “falsa”19 Possuía o quarto do Arcano 
duas janelas voltadas para a rua de João d’Horta.

Quanto aos horários de visita, dependeriam das ocasiões e das horas consideradas 
decentes para se visitar uma ex-freira. Suponho que de manhã, durante a semana, es-
taria excluída qualquer visita, e que só de tarde o seria permitido (aconselhado), antes 
das trindades e entre as refeições. A etiqueta assim o aconselharia. Suspeito que o    
Natal e o Verão (melhor o Outono) seriam os períodos mais movimentados.

Facto interessante em relação a esta obra é que parece permitido supor que, na 
prática, a sua autora teria feito aquilo que hoje, não sem polémica, se designaria por 
musealização. No sentido de “ir expondo” de modo compreensível, aquilo que parece 
ser um programa.

Curioso também é que os conterrâneos de então achavam o Arcano Místico (com 
sinceridade, supomos) uma “curiosidade”, uma “maravilha digna de fi gurar em qual-
quer exposição universal.”

Recuperado, para a localidade e para a memória colectiva, hoje o arcano voltou 
à sua casa de origem, agora transformada em museu; o propósito inicial alargou-se, 
adaptando-se à realidade presente e assegurando a transmissão de uma mensagem que 
merece ser visitada e experimentada.

actual, pois a vida doméstica de então não o permitia. O resto era constituído pelas principais fi guras da vila, da ilha e até estrangei-
ros a quem por delicadeza e educação (segundo ela confessa) lhes franqueava a porta.

19. A “falsa” seria o local onde as raparigas (as criadas) dormiriam? Quanto a espaços da casa, ocorre-me o facto de ela ter 
recebido o tabelião e as testemunhas em locais/espaços diferentes da casa. Em 1854, quando fez, pelo seu punho, o testamento, 
encontrar-se-ia no quarto onde teria a sua escrivaninha (sala ou quarto de cama), e estaria sentada perto dela. Em 1857, pelo seu 
codicilo, estando doente, recebeu-os sentada na cama. São tudo atributos da sua condição de Botelho de Sampaio e de mulher.
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