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«Eu levo-te comigo, papá. Vais comigo dentro dos livros. Não te preocupes. Eu volto». A 

filha do pescador Gabriel Freixo tinha acabado de completar oito anos de idade nessa tarde em que 

se despediu do pai numa esquadra de polícia, para depois ser entregue à mãe, cumprindo a sentença 

do Tribunal de Família e Menores. Gabriel não foi capaz de dar resposta à frase que a menina lhe 

sussurrou ao ouvido, embrulhada no único abraço que ele não era capaz de suportar , o derradeiro. 

Ainda repetiu, numa súplica, antes deste abraço impossível: «Febre, por favor, a menina está com 

febre». Mas o polícia abanou a cabeça: «Já a semana passada veio com essa conversa, homem. Não é 

por convencer a miúda a fazer-se doente que ela deixa de ir para a mãe, o que é que julga? Deixe-se 

lá de fitas, que a gente tem mais que fazer. Isto quanto mais depressa melhor». Agora Gabriel 

perdera a voz; tinha um anzol cravado na garganta e um cardume de frases cintilantes correndo 

velozmente por dentro do cérebro, um cardume de frases oscilando como uma mancha de luz na 

água turva que lhe subia pelo corpo e o transformava num náufrago. Encheu de beijos a seda do rosto 

da criança que, a partir daquela noite, teria de aprender a adormecer sem a mão do pai nos seus 

caracóis e sem as canções aldrabadas através das quais o pescador convocava o anjo dos sonhos bons 

para a cabeceira da sua filha.  

Gabriel criara Joana completamente sozinho, dia após dia, noite após noite, atravessara com 

ela doenças, monstros, birras, pratos de sopa lançados às paredes, banhos que terminavam em 

inundações, trabalhos de casa, nódoas negras, sustos — e nunca ninguém o ouvira queixar-se. No seu 

quarto aniversário Joana recebera no infantário dois livros de presente, e ordenara ao pai: «Lê. Lê-me 

estas histórias», O pai tentara distraí-la com outros brinquedos, mas a garota insistira: «Lê, já te 

disse». Gabriel fora obrigado a confessar à filha que não sabia ler. «Como é que não sabes? Então és 

burro. Burro, burro, mesmo. Quem é que me vai ler estas histórias?» A mãe de Joana não podia ser; 

partira de rompante quando ela tinha dois anos e meio — de resto, Joana já mal se lembrava dela. 

Um mês depois do desaparecimento, no meio da rua, a menina perguntara, enquanto saltitava para 

não pisar as pedras pretas do passeio:  

— Quando é que a mamã volta?  



— Não sei — respondeu Gabriel, que nunca tinha tido vagar de aprender a mentir. — Tens 

saudades dela?  

— Assim-assim — respondera Joana, rodando as mãos pequenas.  

Depois nunca mais fizera perguntas sobre a mãe. Perguntava muitas outras coisas a que às 

vezes o pai se via em palpos de aranha para responder : porque é que o mundo não cai? Quem é que 

inventou as cores? De onde é que nascem as guerras? Para onde é que vão as pessoas que morrem? 

Os peixes não choram quando são pescados?  

Quando o pai saia para pescar, de madrugada, a vizinha tomava conta dela. Aliás, isso foi 

uma das coisas que a mãe disse ao tribunal, quando arranjou aquele marido novo, mecânico de 

automóveis, que gostava muito de crianças e não podia ter filhos. Disse ao tribunal que toda a gente 

sabia que a menina ficava sozinha a dormir em casa, que a vizinha só aparecia quando a ouvia 

chorar. Acrescentou que a senhora vizinha era meio surda. Ficou tudo em acta. Apresentou uma 

testemunha que contou que às vezes o pai levava a menina, ainda bebé, pelo frio da noite, para o 

mar. Gabriel explicou que levara Joana uma dúzia de vezes, se tanto, e muito agasalhada, quando a 

vizinha estava doente. E exaltou-se com a testemunha, um outro pescador a quem um dia dera uns 

abanões por falta de pagamento de uma dívida. O tribunal intimou Gabriel a sair da sala, ameaçando-

o com um processo por desrespeito às autoridades. A mãe de Joana aparecera de repente, cinco anos 

volvidos sobre o dia em que, de repente, desaparecera. Aparecera muito bem posta e de advogada a 

tiracolo para informar o Tribunal de que o pai da sua filha era alcoólico, irresponsável e agressivo. 

Duzentos e cinquenta e oito nomes, entre os quais o do presidente da Junta de Freguesia, perfilaram-

se num conjunto de folhas brancas. «Eu, fulano de tal, assino esta folha dizendo que nunca vi Gabriel 

Américo Freixo tratar mal ou ter algum gesto agressivo para com a sua filha.» Mais tarde o 

Presidente da Junta diria que deviam ter feito um abaixo-assinado mais completo, um escrito que 

relatasse tim-tim por tim-tim todas as benfeitorias de Gabriel para com a filha. «Pois se o marafado 

do juiz nem chamou o professor da Escola. Esse é que podia ter contado coisas que haviam de 

comover a Justiça.» Mas as outras pessoas não acreditavam que a Justiça pudesse algum dia 

comover-se. Encolhiam os ombros, lamentavam a infelicidade de Gabriel, concluíam que as coisas 

são como são, não há volta a dar-lhes, e que a menina havia de se habituar à mãe, pronto. Mãe é mãe, 

diziam, e parecia que repetindo muitas vezes este dado biológico o mundo havia de sossegar. Só a tal 

vizinha surda contrapunha: «Hem? Neste caso, vocês desculpem, mas mãe é pai».  

 



 A admiração do povo concentrava-se agora na persistência académica de Gabriel, que, dois 

dias depois de entregar a filha, cheia de febre, na esquadra de polícia, regressou à escola. Os homens 

da aldeia haviam troçado dele de todas as maneiras e feitios, quando ele decidira ir aprender a ler e a 

escrever, para que a filha não voltasse a chamar-lhe burro. Agora, sem filha e com a quarta classe 

quase completa, para que precisava ele de mais letras? Para falar com as sardinhas? Gabriel não 

respondia. Deixara praticamente de falar. Uma vez por semana ia à cidade. Passava três ou quatro 

horas na livraria-papelaria central, selecionando cuidadosamente um livro. Comprava dois 

exemplares da mesma obra e mandava embrulhar um deles, nunca se esquecendo de exigir um laço 

colorido para o embrulho. Depois pedia um envelope de correio dos maiores e metia lá dentro o 

embrulho. A princípio a livreira ainda argumentara que não valia a pena o trabalho de fazer um laço 

se era para o esborrachar todo num envelope, mas Gabriel retorquira: «Um laço, é um laço, senhora, 

amarrotado ou não. Faça o que lhe peço». A noite, já na cama, lia em voz alta um capítulo do livro, 

antes de adormecer. Cumpriu este ritual durante sete anos, sem falhas. Só as fotografias de Joana, 

que se multiplicavam sobre a mesa que antes fora de jantar, e pelas paredes dos quartos, davam 

notícia da passagem do tempo. O quarto de Joana mantinha-se intacto, igual ao que era quando a 

menina ali estava — apenas despido de brinquedos. Joana deixara ao pai o seu cãozinho de peluche 

favorito, para lhe fazer companhia — mas esse dormia na cama do pai.  

Gabriel terminou a escola secundária, reformou-se da pesca e arranjou emprego na biblioteca 

da cidade. Tornou-se responsável pela «Hora do Conto» das tardes de sábado; nada lhe dava tanto 

prazer como ler histórias para crianças, e as crianças gostavam tanto de o ouvir que os professores 

começaram a pedir-lhe que fosse ler também às escolas. Enviou à filha todos os livros infantis de 

Sophia de Meio Breyner, porque «A Menina do Mar» fora a primeira história que lhe lera. Enviou-

lhe também «Pinóquio», «A Ilha do Tesouro», «Vinte Mil Léguas Submarinas», «Moby Dick», 

«História Trágico-Marítima», «O Velho e o Mar», «Histórias dos Mares do Sul», «Mar Morto». 

Enviou-lhe ainda vários livros de poesia, como «Mar Novo», «Dia do Mar», ou «As Mãos na Água 

A Cabeça no Mar». Aos quinze anos, Joana, que quase nunca escrevia cartas — enviava ao pai uns 

postaizinhos onde copiava as frases de que mais tinha gostado dos livros que ele lhe oferecia — 

escreveu-lhe uma carta para agradecer «A Ilha de Arturo», dizendo que finalmente encontrara um 

livro mais triste do que o seu próprio coração e tão bonito como as memórias que tinha dos anos da 

infância passados com ele. Nessa carta pedia-lhe que nunca deixasse de lhe enviar livros com o 

barulho das ondas do mar. Nunca falava da mãe nem da sua vida nessa cidade longínqua, lá no 

Norte. Por duas ou três vezes Gabriel tentara ir vê-la, mas a mãe alegava que estariam fora nessa 

época e que a visão do pai só iria desestabilizar Joana. Em resposta à carta da filha, Gabriel fez um 



pacote com vários livros que comprara e guardara para lhe enviar mais tarde: «As Ondas», de 

Virgínia Woolf», «O Marinheiro que perdeu as graças do mar», de Mishima e «O Marinheiro de 

Gibraltar» de Marguerite Duras, O pacote apareceu-lhe devolvido, com uma carta onde a mãe de 

Joana o proibia de enviar à filha mais livros: «desarranjas-lhe a cabeça com esses romances cheios de 

maldade, se continuas faço queixa de ti à polícia».  

Nessa noite, Gabriel caminhou para a praia vezes sem conta, com braçadas de livros que 

empilhava vigorosamente. Preparava--se para lhes atear o fogo quando ouviu um trovão e uma 

tempestade violenta que desabou sobre o areal, varrendo os livros a vento e chuva. Gabriel enrolou-

se sobre si mesmo, sentindo uma estranha alegria subir-lhe à alma enquanto sentia o corpo gelando 

sob as chicotadas da natureza revolta. De dentro da trovoada surgiu uma adolescente de cabelos 

encaracolados, rindo e gritando por ele: «Pai! O que fazes aqui, no meio da chuva? Eu não te disse 

que voltava? És burro, burro, burro mesmo!» 

Lisboa, 16 de março de 2007 

                        Para o pescador Serafim Luís Sousa Bastos e para o Sargento Luís Gomes 
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