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Duarte Bacalhau, eu mesmo! 16 anos, nascido e criado na cidade, perto 

do básico, games, net, televisão por fibra, elevadores, e coisas banais e 

comuns para mim. 

Até que me vejo aqui, “entalado” entre montes e montanhas numa cabana 

de madeira onde a minha mãe, romanticamente, diz que se ouve o rio. Haja 

paciência! Mas eu quero lá saber do rio, das montanhas, do ar puro e da calmaria. 

Estamos a meio do verão e eu, em vez de estar a curtir as ondas, ando numa 

correria a tratar da minha transferência de escola e de clube de futebol (por 

insistência da minha mãe) nas portas do fim do mundo. 

Falemos dos pormenores do que me aconteceu e de como aqui vim parar. 

Não fiquei surpreendido quando os meus pais, de forma muito pomposa, me 

anunciaram o divórcio, estava nos olhos de toda a gente que mais tarde ou mais 

cedo isso ia acontecer. 

Até então, apenas havia distanciamento, mas quando o anúncio foi oficial 

aí sim, começou a troca de galhardetes (que é como quem diz começaram as 

discussões), muitas das vezes sobre mim, outras tantas sobre quem ficava com 

a casa, os carros... E eu, muitas vezes, só tinha vontade de ligar o canal 

“parlamento” para acalmar. 

Honestamente, e só entre nós, não sei quem tem razão nem estou para aí 

virado, só sei que fui atingido por um tsunami! 

Às vezes tinha vontade de lhes dizer que me deixassem em casa e 

fossem às suas vidas, final feliz. Eu até nem me queixava da vida que tinha, o 

colégio era fixe mais recentemente, por causa da presidente da associação de 

estudantes, a Marisa, olhinhos azuis, cabelinhos aos caracóis. Ainda pensei 

que tivesse hipótese, mas essa história de amor pelo Skype já não funciona 

nem nos filmes, e eu nem Skype tenho, é melhor esquecer! 

Claro que também ficou para trás o Zé, o maluco dos Pc’s, o Rui, o cromo 

da biblioteca e a malta da bola e até o pessoal do bairro. 

Depois de trocas e baldrocas, de quem fica com o quê, sobro eu! Pela 

idade que tenho, tinha opção de escolha, podia ficar com o meu pai que foi 

para uma expedição ao Ártico (ele diz que se não a fizer agora nunca mais a 

fará) são só 

6 meses embarcado num quebra-gelo a monitorizar baleias. Ora digam lá, 

aliciante, não? Claro que não! 
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A minha mãe apaixonou-se por um escultor plástico, o Rodolfo, que diz 

que, para alimentar a inspiração procura a paz de espírito. E lá viemos nós para 

onde Judas perdeu as botas. Estou feito! 

Eles estão felicíssimos e confesso que estão a fazer um esforço para eu 

estar também, mas não vai ser fácil, não, não vai mesmo, nem rede tenho. 

Já me passou pela cabeça se não será ainda pior do que estar no Ártico! 

Foi por essas e por outras que eu me pus a escrever, talvez assim o tempo passe 

mais rápido, pelo menos até começar o novo ano letivo e o futebol com aquela 

cambada de cochos que há dias vi a treinar, mas já estou por tudo. Sinto-me 

como se fosse um condenado presidiário de Alcatraz. 

Um dia destes, já estava eu deitado a admirar os barrotes do teto, já que 

nesse dia nem me apetecia ver as 40 mil novelas que dão na televisão (lol). Lá 

fora, para além dos risinhos dos dois enamorados (que nojo!) e do rio, comecei a 

ouvir vozes, risadas, sei lá, uma barrulheira. De repente veio-me à memoria o 

café do Zé, em dias de bola, e a D. Maria do 4º andar que ligava para a polícia 

porque eram nove e meia e ninguém conseguia sossegar. 

Percebi que os “crescidos” tinham ido ver o que se passava e o silêncio 

voltou, nem me mexi! 

Por volta das sete da manhã voltou o burburinho. Quando me levantei, 

que grande arsenal! 

O que é isto? De onde é que isto apareceu? Eram prá aí umas 10 tendas, 

no meu quintal, e umas “cenas” feitas com paus. Como é que isto veio aqui 

parar? Lá vieram as explicações: eram uns 40 escuteiros que habitualmente 

iam para ali acampar, quando a casa estava desabitada. E pronto, tenho o circo 

no quintal. O casalinho insistiu para ficarem, já nem digo nada, a estas decisões 

insanas. Será que se eu tentar declará-los inimputáveis vai resultar? 

Isto fica cada vez melhor! Agora temos uma cambada de rapazitos a 

brincar ao Tarzan no quintal. Mas o que mais me vai acontecer? 

Anoitecia, estávamos no alpendre, eu com uma consola que mais parecia 

ter sido herança de D. Afonso Henriques, e os namoradinhos a fazer projetos, 

ouviam-se umas cantorias ao longe que gradualmente se iam aproximando, até 

começarem a passar diante de nós. 

Por surpresa minha, não eram miúdos! Deviam ter a minha idade ou mais! 

Ná?!? Mas esta malta não tem juízo? 
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Um a um passavam e cumprimentavam. Aos primeiros dois ainda respondi 

depois achei que tinha mais que fazer. 

Mal largaram as malas começaram num frenesim que mais pareciam 

formigas. Mesmo depois de ficar breu lá andavam de lanternas na cabeça. 

Pouco depois vejo um vulto a dirigir-se para nós. Deve vir pedir jantar! Pensei! 

-Boa noite, eu sou a Ana guia da comunidade (sorriu). Isto parece-te tudo 

muito estranho mas nós podemos explicar-te se quiseres vir jantar connosco. 

Olhou-me diretamente. 

Será? Pensei! Mas ao mesmo tempo nada tinha a perder! 

Olhei para os namoradinhos, nem sei à espera de quê, que acenaram 

afirmativamente com a cabeça como duas marionetas. 

O pior que me pode acontecer é apanhar uma intoxicação alimentar. 

Não foi por ter bebido álcool com certeza, mas só sei que acordei numa 

tenda com mais dois rapazes. A primeira coisa que me veio à cabeça foi: «- Mas 

que raio me meterem na comida para vir aqui parar?» 

Mas, à medida que fui tomando consciência de mim, percebi que estava 

ali porque queria e nem estava a ser mau. Tinham-me dado uma missão, na 

véspera e o mais surpreendente foi que eu aceitei. 

Supostamente eles eram 40, mas um adoeceu na véspera então eu seria 

o 40º e assim me iam chamar. 

Eram 40 desafios e cada um de nós teria a missão de os realizar. Eis os 

desafios:  

Constrói; construir uma jangada para atravessar a margem. 

Escolhe; escolher caminhos e direções certas ou erradas mas saber 

recomeçar.  

Levantar; cair, e levantar para continuar. 

Não desistir; mesmo perante a derrota e a diversidade não 

desistir.  

Esperança; nunca deixar de acreditar. 

Partilha; dar um pouco de si e deixar que os outros deem um pouco 

também. Tolerância; não somos iguais e não temos de o ser respeitar a 

diferença. 

Honestidade; ser verdadeiro com o que acredita e dar verdade aos 

outros.  
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Viver; não apenas existir, fazer valer a pena cada dia. 
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Alegria; todos merecem o teu sorriso especialmente quando estiver a 

chorar.  

Pontual; não faças os outros esperar. 

Elogia; faz o outro acreditar que é capaz e ajuda-o a fazer. 

Ensina; mais do que fazeres por alguém ensina o que pode fazer 

também.  

Estuda; tem sede de conhecimento, ele abre-te novos mundos e 

caminhos.  

Procura; não te deixes na inércia, procura mais para te preencher. 

Descobre; o mundo é enorme, há tanto para conhecer parte à 

descoberta.  

Dá; não o que não te faz falta, mas o que o outro está a precisar. 

Descansa; as vezes é preciso parar para repor energias. 

Alimenta-te; não para saciar a gula mas para fortalecer o 

corpo. 

Conversa; partilha ideias e opiniões, às vezes o que o amigo precisa é 

de falar.  

Perdoa; não guardes mágoa nem rancor. 

Supera;  arrisca sem medo de perder.  

Pensa; pondera as decisões. 

Tenta; vai mesmo com medo tenta. 

Muda; se não está bem tem a coragem para reconhecer e 

mudar.  

Faz; não esperes que o outro faça por ti, vai em frente e 

faz. 

Cultiva; planta frutos para mais tarde colher. 

Sonhar; ter sonhos e lutar por eles. 

Lutar; com regras de forma limpa ganhar. 

Confiança; confiar nos que estão dispostos a partilhar momentos 

da vida.  

Lealdade; ser amigo, ser irmão mesmo nos piores momentos. 

Tal como na noite em que a Ana me convidou para jantar, com o 

mesmo olhar terno e doce me disse:  
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-40 é a tua vez, ou melhor já foi… 

Afinal aqui existe rede para apanhar sonhos, afinal aqui também há jogos 

com gráficos tão realistas que ultrapassam o 3D e o cheiro a sovaco é mesmo 

intenso! Agora percebo que sem esforço realizei a minha missão, (a 40) eu era 

a última, mas não menos importante peça do puzzle, a união, fui o elo que ligou 

todas as outras missões. Sem ter percebido, estive lá, encorajando, 

acalmando, dando força e alento, por vezes apenas a presença pode fazer uma 

grande diferença, e nem precisei de grande esforço, só tive de ser eu. 

Sobrevivi! Mais, aprendi que deixei de existir para efetivamente viver! Hoje 

sou parte deles e parte dum mundo que existia e eu nem tinha percebido. Sei 

que não sou apenas mais um, sei que sou Duarte Bacalhau o 40, e depois? 

 

Nota de autor: A Ana, pois...a Ana… essa história fica para depois! 


