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Camélia é a flor da japoneira. Também conhecida por rosa do Japão, floresce 

no frio do inverno. 

Camélia é também o meu nome. 

 

Chamo-me Camélia e fui bailarina.  

Comecei a dançar nos espaços abertos da minha infância, nos teatros de 

escola. Nas clareiras encantadas da floresta. Para ti.  

Depois fiz-me bailarina nas melhores escolas e nos mais conhecidos palcos do 

mundo. Se então pudesses ver-me, não me reconhecerias. Fiz de mim uma 

estranha personagem. Altiva, orgulhosa e implacável, cheia de si e da sua 

importância. Capaz de magoar e destruir quantos à sua frente se 

atravessassem. Mas destronei-a do seu altar. Expulsei-a e fechei-lhe todas as 

portas.  

Prefiro agora a companhia dos saltimbancos, dos que andam a monte e correm 

ao lado dos sonhos pelos caminhos pedregosos. Dos que têm memórias e 

mistérios resguardados dentro das paredes, ao abrigo dos vendavais. E livros 

proibidos atrás das estantes. Livros velhos, tesouros preciosos, perdidos e 

reencontrados, que abrem sulcos no tempo e aberturas no passado da Casa 

Grande. Por onde espreito. Quem vem aí? pergunta a velha senhora 

eternamente à espera do filho que partiu para a guerra e não voltou. Na mão 

trémula, a saudade de muitos anos e a chávena fragrante de jasmim.  

Também bebemos chá, a avó e eu, chá de jasmim, o seu preferido, no jardim 

de inverno. A cadeira de rodas irrompe empurrada pela Gertrudes.  

O Sr. Jorge chegou, anuncia.  

Os olhos da Avó em queda livre e uma luz moribunda a renascer da sua cinza 

na lenta combustão de tantos anos. Depois um incêndio, a exuberância da 

chama a tomar tudo à nossa volta. Luz que incide agora sobre o soalho, 

queimando os dias, abrindo buracos no meu peito.  



E o grito da avó: Alfredo!  

Meu filho, meu filho!  

Não fora apenas o livro muito velho, amarelecido e cheio de poeira. O tesouro 

precioso perdido e reencontrado pela Gertrudes. É a vida toda na Casa 

Grande, a vida de todos nós entrelaçada de mistérios, segredos e juramentos. 

São as palavras não ditas que nos ferem, as suas esquinas invisíveis, mas 

cortantes. 

Chegou o tempo de as dizer. 

 

Gertrudes fala. 

Para a senhora foi o filho que voltou. Uma bênção, um consolo para os tempos 

que lhe restam. Só eu sei o sofrimento que calou durante todos estes anos. 

Pensa que voltou, veja como estão felizes! Como ambos se acarinham, mãe e 

filho, ou melhor, avó e neto, mas que importa isso? É o sangue a exigir, a 

reconhecer o próprio sangue. O Jorge, quem diria, tão parecido com o meu 

Alfredo, mas é o filho perdido da Maria Rosa. Irmão da menina, portanto. Como 

tudo isso foi possível? Chegou a hora de contar. 

Vim para esta casa ainda menina. Órfã de pai e mãe, fui acolhida na Casa 

Grande como empregada, mas tratada como família. Sempre tão bons para 

mim, os senhores e os dois meninos, o Alfredo e o Afonso. O Alfredo, o mais 

velho, era da minha idade, sempre rodeado de livros. Era capaz de passar dias 

inteiros a ler. Foi ele que me iniciou na leitura e a ver as injustiças do mundo, 

as desigualdades, a sonhar com um mundo melhor. Foi ele que me ensinou a 

amar. Mas ambos meus amigos e companheiros, Deus os tenha na sua divina 

graça e eterno descanso!  

Que tempos aqueles! A Maria Rosa, vivia do outro lado do Vale da Corça, o 

seu pai muito dado a calcorrear montes e vales, por lá a desencantou. Nunca 

mais se separam. Encontrávamo-nos na casa em ruínas.  Aí escondíamos os 

livros que não se podiam ler, como o que reencontrei caído atrás da estante, o 

nosso preferido e que líamos em voz alta capítulo a capítulo. Ideias novas e 

revolucionárias contra a ditadura. E namorávamos.    

Que saudades! Os sonhos que tínhamos! Queríamos mudar o mundo, mas o 

mundo destruí-nos...  

Na casa começaram as desavenças e as discussões. Os senhores eram 



grandes admiradores de Salazar e a favor do regime. Falar em comunistas era 

falar no demónio. A Maria Rosa e o Afonso, os pais da menina, casaram no 

ano do início da guerra colonial e no ano seguinte o Jorge foi chamado para a 

guerra contra a sua vontade. Também havia guerra cá em casa, e que guerra! 

Numa das muitas discussões, o senhor teve um ataque. Não sobreviveu….  

Encontrei-me com o meu Jorge antes de partir para Africa. Fui ter com ele a 

Lisboa. Só a Maria Rosa soube. Passados nove meses nasceu o meu filho, o 

Manuel e, no mês seguinte, a menina. Só ela sabia quem era o pai do meu 

filho. Muito coisa se disse à volta disso, mas nunca me incomodei. Soubemos 

depois que o Jorge havia desertado, e mais tarde morrido num acidente. O 

corpo dele nunca chegou. O meu quebrou-se, para sempre sem arranjo.  

As nossas atividades no partido comunista continuaram às escondidas, agora 

com muito mais dedicação. Havia bufos e suspeitas. A Maria Rosa e o Afonso 

tiveram que passar à clandestinidade para sua segurança. De mim não 

desconfiaram. Era só a criada. Viveram em casas clandestinas. Mudaram de 

nome. Trabalhavam para a revolução que um dia havia de chegar. 

Trabalhavam muito. Imprimiam panfletos contra o regime e coisas dessas...  

Soube por alguém do partido que a Maria Rosa engravidara. Depois soube que 

ambos foram apanhados, presos. Assassinados e entregues à família em 

caixões de madeira brilhante, com pegaduras de prata. Cortesia da ditadura. O 

filho de ambos, recém-nascido, adotado por um casal sem filhos, com posses e 

do regime. Só eu o soube e para mim o guardei, todos estes anos. Jorge, esse 

filho perdido, volta agora à casa do pai. 

 

Abandono-me à deriva nessa bolha da minha história, um mundo paralelo onde 

jazem os meus mortos, frios, mas finalmente compreendidos. Estátuas de 

pedra numa ilha remota e inacessível, no meio de um mar longínquo onde 

agora abruptamente me fazem aportar.  

Camélia é a flor da japoneira. Floresce no inverno. Camélia é também o meu 

nome. Quem sou agora?  

Conhece-te a ti mesmo diz-me uma voz sábia, vinda da fundura dos tempos. E 

procuro, e eu só sei, que de mim e de tudo o resto, nada sei...  



Percorri um mundo de perigos lá fora. Deram-me as horas amargas lições. 

Com elas posso, talvez, construir novos mundos e sonhos e mil tratados de 

filosofia…  

É disso que serei feita.  

  

E de alegrias. 

Disso tudo serei feita. 

Cinzelada a frio, pedaço a pedaço até surgir a verdadeira forma. Procuro-a 

desde sempre. O estatuário de Vieira ondeia-lhe os cabelos, alisa-lhe a testa, 

rasga-lhe os olhos, afila-lhe o nariz, abre-lhe a boca, torneia-lhe o pescoço, 

estende-lhe os braços, espalma-lhe as mãos, divide-lhe os dedos, lança-lhe os 

vestidos. Aqui desprega, ali arruga, acolá recama.  

Brilhante e autêntica. Se possível, uma obra prima.  

 

E recuperarei a minha terra prometida, onde colocarei, aqui e além, a beleza 

que for capaz…  
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