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Todos os Caminhos 
2 crimes e ½ em Santiago de Compostela 
 

I. COMPOSTELA 
s turistas misturavam-se com os peregrinos, como uma massa humana imensa 

movida para um objetivo comum, a Catedral de São Tiago de Compostela. Era 

impossível saber se eram mais os peregrinos devotos em demonstração de fé, 

os turistas que queriam uma fotografia para o Instagram, ou os curiosos e crédulos que não 

eram crentes nem deixavam de ser, mas pelo sim pelo não era melhor dar um abraço à estátua 

do apóstolo. Santiago Maior, ou mais velho, para o distinguir do outro Tiago, o Menor. O nosso 

morreu decapitado a mando de Herodes Agripa, rei da Judeia e neto do outro Herodes, o 

Grande. O Herodes pequeno matou o Tiago grande. Matou não, mandou matar, que aqueles 

reis não sujam as mãos. 

Segundo a lenda, a urna contendo os restos mortais de São Tiago foi transportada numa 

barca de pedra arrastada pelo sopro dos anjos, percorreu o mediterrâneo, cortou à direita nos 

Algarves e foi parar à Galiza, onde desembarcou em Padrón. Talvez os pimentos tenham ficado 

picantes por estarem expostos tanto tempo à presença do Santo que ali tinha ido parar. Uns 

séculos mais tarde, o eremita Pelaio encontrou a arca com as relíquias sagradas, no local onde 

foi depois erguida a Catedral. O Santo assim reencontrado apareceu depois na Batalha de 

Clavijo, montado a cavalo e de espada em punho a apoiar as hostes cristãs contra os mouros, 

permitindo a vitória do rei cristão, passando assim a ser apelidado Santiago Mata-Mouros e o 

santo padroeiro de toda a Espanha.       

A catedral de Compostela é o terceiro local de peregrinação mais importante do 

cristianismo, depois de Jerusalém e de Roma. Os papas sempre tiveram bom olho estratégico, 

um local santo a Leste, outro no Centro e outro no extremo Oeste. As dificuldades de acesso 

à região rugosa, áspera e distante de Finisterra, tornaram os Caminhos uma experiência 

mística de esforço e introspeção pessoal, cruzando toda a Europa até este canto periférico da 

Ibéria.  

Hoje, os Caminhos continuam a ser percorridos por milhões de peregrinos, que 

desembocam cada domingo na catedral.  

Naquele domingo do final de julho de 2019, a fila começava junto às imponentes portas 

de madeira da entrada sul da Catedral, com arquivoltas e tímpanos decorados num rendilhado 

minucioso de pedra. A fila estendia-se até à escadaria, onde um grupo de jovens da Academia 
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de Música de Vigo estava a dar um concerto de Bach para preparar as almas, aproveitando 

para vender uns CDs, tudo apoiado pela Xunta da Galícia (“Há que promover o turismo e 

suportar Compostela como um pilar da espiritualidade e cultura da Cristandade, não vão os 

Portugueses levar-nos os turistas e peregrinos para Fátima”).  Da escadaria, a fila prolongava-

se pela praça das pratarias, serpenteando pelas arcadas das lojas de prata e souvenirs com 

conchas de vieiras em todas as formas e utilidades possíveis. 

As portas abriam às 10.45h para a missa das 11.00h. Entraram os devotos, os turistas e os 

curiosos, não necessariamente por essa ordem, em silencioso respeito… “eiii, olha aqueles 

espertinhos a tentar furar a fila, não os deixes entrar, porra”. O objetivo era conseguir um 

lugar à frente, nos bancos ou em pé, mas com bom ângulo para a fotografia da cerimónia do 

botafumeiro. Uns últimos incautos ainda entraram já em cima do fecho das portas, tinham 

provavelmente esperado na sólida escadaria em losango da entrada principal, virada para a 

ampla praça do Obradoiro, com a sua imponente fachada barroca e duas torres de quase 80 

metros, só quando se alarmaram por as portas não abrirem e os poucos peregrinos que viam 

é que se aperceberam do erro e correram desesperados para a outra entrada. 

O interior da catedral impressiona pela sua imensidão. A força dos tetos altos e austeras 

colunas graníticas da construção românica do século XII, misturada com a opulência dourada 

do altar barroco acrescentado mais tarde, parece ser a versão medieval do “shock & awe” 

americano no século XXI. A nave principal, com a austeridade dura do granito, estende-se ao 

longo de cem metros de abóbodas altas, assentes em colunas e capitéis decorados, iluminada 

apenas por pequenas frestas nas paredes das naves laterais. A capela-mor brilha efusivamente 

contra a dureza escura do resto da catedral, um barroco exuberante revestido a prata dourada 

com jaspes vermelhas e mármores negros. No centro da capela, rodeado por colunas 

helicoidais, está o mausoléu do apóstolo, por cima do qual se ergue o altar de prata com uma 

imagem sentada do Santo, vestido como peregrino e uma capa de prata e pedras preciosas. 

Por tradição, quando não está a decorrer uma eucaristia, os visitantes da catedral sobem a 

escadaria dupla que se encontra por trás do altar unindo os dois lados do deambulatório, para 

abraçar o santo pelas costas. Quatro pares de anjos sustentam a cobertura do altar, com outra 

escultura de Santiago, a cavalo com a espada em punho. A coroar o altar está a arca do corpo 

do apóstolo, encimada por uma estrela e transportada por anjos… talvez os mesmos que 

sopraram a barca de pedra desde a Judeia até à Galiza. As relíquias do Santo não estão neste 

mausoléu, mas numa urna de prata exposta na capela por trás do altar, embora esta urna 

também seja aparentemente simbólica, marcando o local onde está o sepulcro, por baixo da 

capela. Mesmo isto não é certo, porque no século XVI, quando o pirata inglês Francis Drake 

desembarcou na Corunha, o arcebispo de Compostela terá mandado transladar as relíquias e 

esconde-las por baixo das pedras graníticas do chão da catedral. Tiago devia ter muitos ossos, 

para encher tantas urnas e sepulcros.  

O bispo presidiu à cerimónia. O ritual seguiu o seu curso, palavras feitas para iluminar, ou 

pelo menos confortar a alma. Palavras algumas entendidas, outras cujo sentido muitos apenas 



 
 

adivinhavam e alguns nem ouviam, o que importava era aquele sítio mítico, o solo sagrado 

onde os restos mortais do Apóstolo jaziam, a longa caminhada de auto-reflexão e rigor físico 

para aqui chegar, o abraço nos ombros do Apóstolo com uma palavra de piedade e suplica 

sussurrada ao ouvido dele (ou melhor, da estátua que lhe fazia a vez).  

Os tetos altos impõem-se imponentes, como gigantes sobre este bicho anão que somos 

nós os homens e mulheres que andam por este mundo em busca de sentido – ou de prazer, 

ou de pão para comer, ou de esperança ou de nada. O dourado do altar, opulento e nobre, 

olha de lado com sobranceria para estes burgueses ou pobres que somos nós as pessoas 

normais, não-iniciados na sabedoria imutável e bafienta dos sacerdotes que há séculos 

mandam ou querem mandar.  

O próprio ar que se respira parece mágico e espiritual. Talvez fosse o lugar, ali há séculos 

a guiar gerações infinitas de gente já esquecida pelo tempo. Talvez fossem as relíquias que 

estão na cripta da Catedral a transpirar santidade pelos poros da pedra. Talvez fosse o 

aglomerar de pessoas com o olhar fixo e semi-erguido para o céu, em busca de respostas para 

a mesma pergunta de sempre… porque estamos aqui? Qual o sentido da vida? Será que a 

minha filha vai para a faculdade? Aquela galdéria ali sentada tão piedosa com o vestido azul 

acima dos joelhos, parece uma vadia.  

Centenas de desconhecidos, com passados diferentes e futuros que nunca mais se 

cruzariam, convergiam naquele lugar e momento, apertavam-se ombro a ombro, uma 

singularidade cósmica que parecia ter uma vontade própria.  

Ali estava um grupo de peregrinos das forças armadas que tinham vindo a pé desde 

Madrid, todos com t-shirts amarelas iguais. Na fila da frente, aquele tipo da televisão, acho 

que político, com os amigos que depois da missa iam partilhar uns pratos de presunto bellota 

de porco preto e umas tapas como só os espanhóis sabem fazer, tudo em ajudas de custo a 

pagar pelo contribuinte, e que estavam a fazer a peregrinação em suaves prestações, um 

sábado em cada mês o motorista trazia-os ao início da rota e eles faziam 15-20km a pé, tudo 

devidamente instagramado e tweetado. De pé, sob os arcos laterais, um tipo bem vestido, 

baixo e atlético, na casa dos quarenta, cabelos castanhos à escovinha, olhos amêndoa, bem 

parecido e com postura de quem está habituado a mandar. Ao lado, uma mulata gira e 

elegante, não devia chegar aos trinta anos, com uma máquina fotográfica Minolta digital 

pendurada no pescoço esguio semi-coberto pelos cabelos negros. De pé próximo do altar, 

como se tivesse assistido à cerimónia centenas de vezes e aguardasse apenas o fim do teatro 

para poder prosseguir com os seus afazeres, estava um tipo estranho, com um sobretudo 

pesado naquele dia quente de início de Verão, uma impercetível gaguez nos passos da perna 

direita. Próximo da porta que dava para as escadas que passam por trás do altar, estava um 

tipo com casaco de cabedal, t-shirt do álbum Nevermind dos Nirvana, de mangas rasgadas e 

buracos cuidadosamente desleixados, o cabelo comprido liso, preto preto preto como uma 

noite quente de Verão mediterrânico, a pele cor de terra sequiosa à espera de um beijo que 

sacie a sua sede, os olhos incertos entre o verde da azeitona de um sobrado Alentejano ou o 



 
 

azul do mar da Andaluzia, uma tatuagem agressiva no lado esquerdo do peito, sobre o 

coração, que se insinuava pelos buracos da t-shirt.  

O auge da celebração, o momento antecipado, é a cerimónia do bota-fumeiro, o maior e 

mais famoso turíbulo do mundo, um incensário imenso de prata com 1.60 metros de altura e 

60 quilos de peso, que é cheio com 40 quilos de carvão e incenso, benzido em silêncio pelo 

bispo e depois elevado no ar por uma espessa corda presa a um sistema de roldanas, no centro 

do cruzeiro, puxada por oito homens.  

Silêncio sepulcral. Os tiraboleiros balançaram com mestria a enorme taça de prata, o 

botafumeiro iniciou o seu movimento pendular, devagar primeiro, em arcos curtos de 

antecipação pelo que aí vem. Depois acelera e sobe cada vez mais alto, numa vertigem de 

arcos pendulares, ao longo da nave principal, enchendo o ar do aroma adocicado a incenso, 

benzendo os peregrinos a uma velocidade de 70 km/h. Uma bênção em massa… flashes dos 

iphones ou motorolas, click click click tweet vê-me aqui, que experiência tão interessante, que 

pessoa interessante que eu sou, vejam a minha vida fantástica aqui na montra do facebook, 

esquece os fantasmas e insónias e angústias, isso é para os loosers, eu sou um winner e vejam 

a minha fabulosa vida instagramada em segundos de glória passageira.   

O murmúrio das gentes sobe de tom, exalação de espanto, reza ritmadas, êxtase místico.  

Os outros, tantos, todos, barulho, a luz a refletir no dourado, dourado a toda a volta, 

brilho que fere os olhos, o burburinho. O pêndulo alarga-se num ângulo ameaçador, passa em 

voo picado por cima das cabeças, suspende-se parado por instantes no final do seu arco, é um 

milagre ficar ali parado em vez de se estatelar contra os vitrais da catedral, esqueçam a ciência, 

esqueçam Foucault, isto só pode ser um milagre, e o incenso paira sobre as almas, o ar adensa-

se de comoção, esperanças, expectativa, a taça de prata inicia o seu movimento descendente 

e ganha novamente velocidade, vertiginosa, ameaça esborrachar as cabeças, mas os olhos 

estão transfixos, os pescoços levantados para inspirar aquele fumo sagrado que se derrama 

deleitoso no ar da Catedral como a espuma aveludada de um cappuccino, sedoso, insinuante, 

sensual, click click click.  

A estranheza do que se passava só começou a ser registada instantes mais tarde. Uns 

desmaios ali no meio e depois os gritos, seria júbilo ou medo?, vermelho, vermelho, sangue 

que escorre pela face da estátua do Apóstolo, bem-aventurados os que testemunham o 

milagre e respiram o ópio que enchia o ar. Os gritos de exultação misturam-se com os de 

terror, os olhos não sabem como seguir esta avalanche de sensações. Do bota fumeiro não sai 

apenas incenso, são salpicos de sangue, chuva que se crava nas caras e cabelo dos que olham, 

gotas grossas de sangue atiradas com indiferença pela taça que segue inexorável o movimento 

pendular da segunda lei de Newton: 

 

 



 
 

Há corpos no chão, a mulata gira com a Minolta força a mente turva pelo ópio a focar-se 

e continuar a fotografar, é repórter fotográfica para revistas de moda e lifestyle, não sabe que 

instinto a força a continuar a fotografar aquela loucura. O homem sinistro de sobretudo passa 

para o lado de dentro do púlpito, os religiosos parecem reconhecê-lo, o aspeto misterioso e o 

impercetível arrastar do pé direito impõe o respeito dos que sabem mais do que dizem.  

As t-shirts amarelas do grupo de peregrinos das forças armadas, que antes mostravam a 

solidariedade de um propósito comum, agora chamam a atenção para o amontoado de corpos 

caídos, uns em lágrimas, outros a vomitar, alguns desmaiados com o turbilhão de sensações.  

O motoqueiro pedaço de tentação, D. Juan ou Apolo mediterrânico, desapareceu, talvez 

seja um anjo ou diabo com pré-aviso dos eventos do dia. 

 

Umas horas depois, as televisões confirmaram que o sangue na taça de prata era humano. 

O fumo do bota-fumeiro não era incenso, tinha sido substituído por uma substância opióide 

alucinogénia poderosa desconhecida que drogara os presentes em poucos minutos. Se o 

sangue que escorrera do Santo era uma lágrima milagrosa ou salpicos do sangue lançado da 

taça de prata, ninguém sabia e os peritos deliciavam-se em longas discussões televisivas. A 

igreja estava a investigar, a polícia estava a investigar, o Parlamento ia iniciar uma comissão 

de investigação.  

O que as televisões não disseram, nem a polícia sabia, era que o motoqueiro D. Juan de 

cabelos negros e tatuagem no peito já estava na autoestrada a caminho da fronteira.     

 

II. TOMÁS BECK DE SOUZA 
r. Tomás Popov-Beck de Souza, partner de uma das principais firmas de 

advogados em Lisboa, Tomás Beck como gostava de assinar os memos internos 

e emails para impressionar as estagiárias giras que falavam à Cascais e achavam 

tudo o máximo, sobretudo a barbinha de 3 dias primorosamente cortada e o cabelo à 

escovinha do Dr. Tomás.  

Popov-Beck do lado da mãe, mas ele tinha deixado de usar o Popov para não o associarem 

ao irmão António, 5 anos mais velho e um cientista famoso criador do Princípio de Popov-Beck 

que lhe tinha valido um prémio Nobel há uns anos. Tomás e António davam-se bem, tinham 

sido juntos o pilar da vida da mãe para a ajudar a enfrentar a tristeza resignada da morte 

prematura do pai na guerra colonial nos finais de 1973, mas o facto é que a referência ao 

irmão António, o terceiro Nobel Português após Egas Moniz e Saramago, absorvia de imediato 

o foco da conversa… Beck vinha do avô, Gustav Beck, um alemão elegante, intelectual e 

sonhador, radicado em Sintra durante a II Guerra Mundial como diplomata, dando apoio e 

cobertura para os serviços secretos que tentavam intercetar as comunicações dos navios 
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ingleses e americanos no Atlântico Norte. Popov do lado da avó materna, filha de um 

comerciante judeu polaco refugiado no Estoril depois da invasão da Polónia por Hitler… tinha 

sido uma união muito improvável e o avô Gustav agradecera sempre ao destino pela derrota 

da Alemanha. Era da família da mãe que herdara os seus quadros e obras de arte, a casa no 

Monte do Estoril onde passava os fins de semana. Pensava por vezes que era essa história de 

amor improvável dos avós, um Alemão e uma Judia amantes no auge da Guerra, nesse refugio 

idílico do Estoril tão longe da realidade cruel que varria a Europa, era essa história de um amor 

pelo qual os avós tiveram que lutar, que tornara Tomás incapaz de compromissos profundos 

e duradouros… era como se um amor fácil não merecesse ser vivido, ou ele não merecesse 

ainda a felicidade de um amor eterno por não ter passado pelas provações dos avós.  

Não conhecera o pai, o médico José Maria Menezes de Souza, filho do grande industrial 

e banqueiro Bernardino Menezes de Souza. Apesar de poder facilmente evitar o ultramar 

devido à influência do pai, José Maria quis cumprir com honra o seu papel de médico e oficial 

do exército, e acabou por ir pelos ares num campo de minas em Angola poucos meses antes 

da revolução de abril de 74… António tinha na altura quase 4 anos e Tomás nasceu uns meses 

depois, no calor do Verão de 74.   

Tomás era um homem baixo, de porte atlético, cabelos castanhos claros cortados à 

escovinha, olhos amêndoa, um quarentão bem-parecido e postura de quem está habituado a 

mandar. Nascera no Porto, pouco depois da revolução, nunca casara, meia dúzia de relações 

sérias e dezenas de outras menos sérias, não tinha filhos, desportista convicto, viajante. 

Comprara um Porsche descapotável há dois anos, na crise dos quarenta.   

Do avô materno, além do apelido, herdara a paixão pela música, aprendera a tocar piano 

com ele durante os anos de exílio no Brasil, sentado ao seu colo a acompanhar os dedos 

compridos que voavam leves sobre as escalas, dedos compridos que faziam o Ré e o Fá 

sustenido da oitava acima no mesmo acorde. Desse avô herdara o amor exaltado e profundo, 

sobrenatural, por Beethoven, Wagner e Rachmaninoff, os heavy metal da música clássica. O 

pai, médico do Porto, conquistara a filha do ex-diplomata alemão casado com a judia polaca 

refugiada no Estoril a custo da sua teimosia atrevida e dos ventos de libertação que passavam 

pelas raparigas ricas da Linha de Cascais no final dos anos 60, inspiradas por um free love à 

Portuguesa, contido nos clubes chiques longe das vistas da PIDE.  

Do lado do pai, que não conhecera, e do tio Manuel Menezes de Souza que fizera as vezes 

do pai, herdara a estatura baixa e corpo musculado de corredor de maratonas, o gosto 

requintado da boa cozinha em demorados jantares partilhados com amigos na mesa grande 

da sala de jantar da casa do Campo Alegre, terminados invariavelmente com um Vinho do 

Porto. Do tio Manuel herdara as longas horas de conversa sobre literatura, as visitas a Londres 

na Primavera para ver Shakespeare no Regent’s Park Open Air Theatre e ópera no Holland 

Park, os passeios pelos jardins de Serralves ainda antes de ser a referência de Arte Moderna 

que é hoje.  

Da mãe, Alma Maria Popov-Beck de Souza, recebera tudo o resto… 



 
 

Era advogado, mas não dos chatos. Na verdade, nem era advogado, era licenciado em 

Direito, mas não chegara a fazer o exame da Ordem. A advocacia veio de um acaso da vida, 

desde criança tivera uma queda natural para os números ao mesmo tempo que devorava 

literatura em português, inglês e alemão. O irmão António tinha ido para medicina, seguindo 

as pisadas do pai. O avô Bernardino cismava que ele havia de seguir engenharia para 

reconstruir o império de indústria química perdido pela família Menezes de Souza nas 

Nacionalizações comunistas depois do 25 de Abril, via a matemática como a chave para um 

mundo sublime de conhecimento superior e perfeito, que aguçava a mente e a preparava para 

os desafios da vida. E Tomás até concordava. Mas a professora do oitavo e nono anos era uma 

bruxa detestável que se vestia como uma matrona russa e regurgitava fórmulas sem alma e 

sem beleza. Ao mesmo tempo, os autores de que o professor de filosofia lhe falava tocavam-

lhe a alma ardente da adolescência, e a decisão surgiu por omissão. Ele não decidiu seguir 

letras, antes insurgiu-se contra aquela professora idiota. O avô Bernardino aceitou a decisão, 

com desilusão que disfarçou como pode. A mãe apoiou-o sempre, disse em tom de brincadeira 

“é bom ter um advogado na família, para evitar que venham outros comunistas roubar o que 

é nosso”, e depois, num tom mais sério “Tomás, ninguém sabe o que o futuro trará, o único 

direito e obrigação que temos é enfrentar com dignidade os desafios que a vida nos atira”.     

No fim do curso, naqueles anos cheios de esperança depois da adesão à CEE, descobriu 

que o mundo lá fora não era apenas as Óperas no coliseu em Bologna ou os teatros em 

Londres a que ia com o tio. Era algo muito maior, um mundo exterior que vibrava de 

oportunidades e esperavam pela sua força. Tomás, Master of the Universe. Versão yuppie do 

existencialismo da Aparição de Vergílio Ferreira.  

Seguiu para Londres, fez o MBA, entrou para um banco de investimento americano e 

descobriu um mundo novo. Regressara a Portugal há uns anos, desafiado pela firma de 

advocacia para ser partner da área de fusões & aquisições. Comprou um apartamento em 

Belém, com uma varanda grande sobre o rio, e instalou-se. Nos primeiros 20 anos de vida 

aprendeu, nos segundos conquistou e lutou para “se tornar”, nos terceiros era tempo de “ser”. 

Tá-se bem… horas menos intensas, mais ginásio, mais música e livros. Umas coisas 

compensam as outras. 

 

III. MAYRA 
5 minutos…. Pronto, era o limite, tinha que sair dali. A culpa era da Inês, a amiga 

que cismava em arranjar-lhe encontros que ela dispensava e não precisava. 

Mandou-lhe um whatsapp “O gajo não se cala??”, que ela viu discretamente e lhe 

respondeu com um olhar que Mayra já sabia o que significava: “porra, ele só está a querer 

impressionar-te”. 
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Mayra Tavares, Tuta para as amigas, gostava da companhia de Inês e do seu marido, o 

Paulo. Estavam casados há três anos e namoravam desde sempre. Eram simpáticos e 

divertidos. Inês era a sua melhor amiga desde o liceu e confidente das surpresas duras que a 

vida lhe fora colocando à frente.  

Os pais de Mayra emigraram da Ilha do Sal, em Cabo Verde, para Lisboa quando Mayra 

tinha cerca de um ano, em busca de uma vida melhor para a filha. O pai trabalhava na 

construção civil com um salário miserável, mas a mãe conseguiu um emprego que pagava 

razoavelmente bem como assistente administrativa numa empresa de seguros.  

O pai morreu quando ela tinha cinco anos. Um acidente nas obras. Como era trabalhador 

ilegal sem segurança social e pagamento em dinheiro vivo, a família não recebeu qualquer 

compensação. Tiveram que se arranjar as duas só com o salário da mãe. 

Não tinha muitas memórias do pai, para além das fotografias e das histórias que a mãe 

contava. Passado uns anos, a mãe começou a namorar com o Matteo, um italiano extrovertido 

que fazia a mãe rir. Mayra tinha ficado contente. A mãe já tinha sofrido bastante com a morte 

do pai e merecia ser feliz.   O Matteo explorava uma pequena pizzeria, o que se veio a provar 

um bónus para Mayra e as amigas. Nunca chegara a chamar-lhe “pai”, mas também detestava 

os termos “padrasto”, que tinha uma conotação distante, ou “tio”, que era um eufemismo. 

Por isso tratava-o simplesmente pelo primeiro nome, Matteo.   

Quando a mãe parecia já ter ultrapassado a tristeza da morte do marido e podiam esperar 

viver como uma família normal, o destino trocou-lhes as voltas outra vez. Nessa fase terrível 

da adolescência, em que Mayra teve que combater um monstro, Inês apoiou-a 

incondicionalmente e deu-lhe muita força. O monstro foi-se, a amizade ficou.  

Inês e Paulo iam de férias no sábado e tinham combinado jantar e tomar umas cervejas 

antes deles partirem. Mayra devia ter desconfiado, a Inês andava sempre a tentar arranjar-

lhe namorado desde que regressara de Roma, após terminar o curso de Belas Artes. Mayra já 

lhe dissera que em Roma tinha tido todos os homens que precisava para encher duas vidas, 

mas a verdade é que o último namorado a tinha deixado em baixo. Pela primeira vez achou 

que gostava suficientemente de alguém para admitir passar a vida com ele. Mas a vida tem 

uma forma tramada de se vingar e ela tinha pago por todos os homens que abandonara.  

Regressara a Lisboa para pôr a vida em ordem e estava concentrada na sua carreira. 

Mantinha umas relações mais ou menos intermitentes, fazia sexo quando lhe apetecia, mas 

sem compromissos e sem complicações. No início os homens adoravam aquele conceito de 

uma relação sem compromissos, mas ao fim de umas semanas eram eles que invariavelmente 

começavam a querer tornar as coisas mais sérias – na altura em que vinha a conversa “onde 

vai a nossa relação”, Mayra sabia que era altura de a cortar.  

Aquela noite não estava mesmo com paciência. Queria deitar-se cedo – amanhã tinha um 

trabalho importante, uma reportagem fotográfica num restaurante da moda em Lisboa, que 

estava a preparar para a revista Monocle. 



 
 

Já não era a primeira vez que deixava Inês e Paulo plantados, com um tipo a servir de vela. 

Mas a culpa era da Inês, ninguém lhe pedira para se armar em alcoviteira. Tencionara 

estacionar a mota e entrar no bar, se visse um tipo extra na mesa e desconfiasse que era mais 

um arranjinho da amiga, voltava para trás e ligava à Inês com uma desculpa qualquer. A Inês 

e o Paulo estavam sozinhos na mesa, por isso Mayra avançou e abraçou os amigos. Só que uns 

minutos depois chegou um tipo com duas cervejas e um copo de vinho branco – era o pendura 

que ela receara. Azar dos diabos, tinha ido buscar bebidas no exato momento em que ela 

chegara. O João Bernardo Queiroz, como se apresentara, era engenheiro informático, 26 anos, 

trabalhava como devtech num banco e ia muito ao ginásio. Foi apenas isso que Mayra ficou a 

saber apesar do tipo estar a falar sobre si próprio há mais de 45 minutos. Quando se 

cumprimentaram, ele olhou-a gulosamente de cima a baixo antes de se lançar na diatribe 

egocêntrica sobre quantas vezes ia ao ginásio, a app fin tech que estava a desenvolver e como 

ia ficar milionário, o trabalho no banco só um side job. Era giro, um moreno alto com olhos 

doces, cabelo escuro em franja sobre a testa alta e a cobrir as orelhas, um queixo escultural 

talhado a espátula. Mas, Meu Deus, que ego! Não, ela não queria saber do BMW descapotável 

em que ele se ofereceu para a levar à Caparica surfar no fim de semana. 

O João acabou o seu gin tónico com ar de satisfação e perguntou-lhe, “Então e tu?” Era a 

sua oportunidade para se pirar. 

- Ahh, nada de especial. Olha, adorei conhecer-te, mas tenho que ir. Amanhã preciso de 

me levantar cedo, tenho um trabalho importante. Depois falamos… (not!) 

- Ok, claro. Bom, eu depois peço o teu número de telefone à Inês e marcamos qualquer 

coisa. 

- Ok… respondeu Mayra, atirando uns olhos abertos para a amiga que significavam “nem 

penses.”          

- Posso dar-te boleia, estou de carro, nestas noites de verão o BM descapotável é super 

agradável. 

Bolas. Quando é que os rapazes iriam conseguir perceber quando um “Não” significa 

“Talvez Sim”, ou quando um “Não” significa “Não”. São incapazes de perceber estas nuances. 

Nisso as mulheres estão a anos luz…   

 

Uma perda de tempo. Mais uma… Mayra chegou a casa chateada consigo mesmo, com 

aquele mau humor que não era devido a nada em concreto, mas apenas uma sensação de 

insatisfação indefinida consigo e com o mundo.  

Atirou as chaves para a mesa, pôs uma musica e voltou ao laptop. O Bud ainda devia estar 

online. O Magnus provavelmente já não. Tentou apagar o mundo à sua volta e fechar-se no 

casulo – um mundo em que ela não era ela. No mundo digital, a Mayra não existia. Quem 

existia era o seu aka, Vortex. 



 
 

Atualmente era raro conseguir dedicar tempo exclusivo à sua outra vida. Há demasiados 

chamamentos. Entre as reportagens, os amigos, o ginásio… enfim, parecia um complot para 

afastar Mayra de Vortex.  

Mas a Vortex tinha salvo Mayra há uns anos, quando precisou dela para destruiu o 

monstro. A Vortex era tanto um reflexo de Mayra no ciberespaço como a Mayra era o reflexo 

de Vortex no mundo real.  

A meio da tarde, tinha-se sentado no sofá, com a sua playlist de música favorita a tocar e 

o laptop em cima das pernas cruzadas, satisfeita com a perspetiva de uma tarde inteira 

escondida no ciberespaço. Tinha surfado pouco mais de uma hora até que o telefone tocou 

com Inês a insistir que fosse ao jantar de despedida antes deles irem de férias. Depois ainda 

tentou voltar à Vortex, mas a onda tinha passado. Teve que se ir arranjar e sair para o bar. 

O tempo foi fragmentado em pequenas migalhas, sempre interrompido. O telemóvel que 

toca, o post no Facebook que nos chama, o whatsapp dos amigos a insistir para ir tomar um 

café ou marcar um cinema… a necessidade constante de marcar o próximo “programa”, com 

medo que a vida nos passe ao lado. Ou pior, que amanhã de manhã nos vejamos na impossível 

situação de não ter uma foto fabulosa ou uma história fantástica para colocar no Instagram 

ou no Facebook, as montras em que as nossas fabulosas vidas se desenrolam. Horas perdidas 

a coscuvilhar as vidas que os outros punham à janela… tempo perdido a “janelar” no 

Facebook. 

Tinha imensos amigos e amigas, em Lisboa, em Roma e claro no ciberespaço. Só que 

sentia-se na mesma sozinha, apesar do turbilhão de jantares, encontros, festas e pessoas que 

cruzavam os seus dias. As montras em que desfilamos as nossas vidas fabulosas são uma 

barreira de perfeição, uma barreira que em vez de nos aproximar dos outros, nos afasta como 

atores em competição para conseguir ao papel principal no teatro da vida.  

Se calhar foi por isso que tinha fugido para Belas Artes. A dureza e fisicalidade dos pincéis 

ou da pedra para esculpir tinham um peso que se impunha, com mais autoridade para exigir 

o seu espaço de atenção. Duro, pesado, real. 

Mayra olhou para laptop. Era escusado. Fechou-o e foi-se deitar. Amanhã tinha uma foto-

reportagem no restaurante de luxo da moda em Lisboa para a Monocle.  

 

Gostou? Carregue aqui para ver o livro na loja Amazon  

https://www.amazon.es/Todos-Caminhos-Santiago-Compostela-Portuguese-ebook/dp/B08XC5Z71Y/ref=sr_1_fkmr1_1?__mk_es_ES=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=todos+los+caminos+karlos+k.&qid=1614348364&s=digital-text&sr=1-1-fkmr1

