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Ao Pedro, a mais recente joia da família
Aos meus pais,
à Inês e ao Vasco,
os meus novos exploradores ajudantes
que precedem os passos da Ana, da Maria e do André

«Declaro que o fogo que se seguiu ao terramoto do primeiro de Novembro
de mil sete centos sincoenta e sinco me queimou o edificio em que morava
na travessa do Salema, freguezia do Santissimo Sacramento desta corte e
me destruhio quanto nelle tinha em que entravam todas as minhas memorias conseguidas em largos annos com documentos, plantas e instrumentos
da minha principal profissam e da minha fabrica, e noticias procedidas de
diversos empregos do Real Serviço (…)»
Engenheiro-mor Manuel da Maia, 1764

NOTAS E Agradecimentos

Um dos elementos mais interessantes da coleção Os
Primos é, sem dúvida, a investigação que precede cada uma
das aventuras dos três heróis. Sinto uma grande satisfação em
escrever sobre os pequenos mistérios da História, sobre episódios para os quais até hoje não foram encontradas explicações
evidentes. Há-os por todo o lado, em todas as cidades, países e
continentes, e Lisboa, uma das mais antigas cidades europeias,
não é exceção.
E foi assim que decidi valer-me da ficção para explicar o
que a História não explica, usando o facto de cinco monumentos mandados construir pelo mesmo monarca português,
no século xviii, terem resistido misteriosamente incólumes ao
Grande Terramoto de Lisboa de 1755, um dos mais longos e
terríveis do planeta.
O facto de ter escolhido um período histórico em que os
cofres portugueses estavam a abarrotar de ouro e diamantes
descobertos nas minas do Brasil não pôde deixar de me fazer
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pensar na situação financeira diametralmente oposta em que
o nosso país, e o mundo, hoje se encontram. Precisamos de
novos heróis, que recordem aos nossos sucessores longínquos
as grandes aventuras do presente.
Apesar de estar longe da minha querida cidade, tive
um enorme prazer em investigá-la à distância, e as habituais
coincidências não se fizeram esperar. Por vezes, fico com a sensação de que as minhas construções ficcionais encaixam tão
bem umas nas outras que acabo por esquecer-me de que não
estou a escrever romances, mas apenas a fazer investigação
histórica, descrevendo episódios realmente ocorridos. Como
aconteceu quando descobri, quase no final de A Mensagem
Secreta de Lisboa, que a Parreirinha, a companheira do famoso
serial killer Diogo Alves, era oriunda de Mafra, quando poderia
ter sido natural de qualquer outra cidade portuguesa...
E claro, o facto de ter sentido um dos poucos terramotos
que experimentei na minha vida, exatamente enquanto escrevia o livro, em Milão, tendo, precisamente na véspera, contado ao meu marido o papel que o terramoto de 1755 estava a
ter na história, causou também o seu impacto.
Tal como nos restantes livros da série Os Primos, as personagens de A Mensagem Secreta de Lisboa, embora em grande
parte ficcionais, não foram escolhidas ao acaso, mas baseadas
em figuras históricas. Para criar António Miranda, por exemplo, inspirei-me em Manuel da Maia, um dos arquitetos e
engenheiros a quem se deve a reconstrução de Lisboa após o
terramoto de 1755. Ao investigar a sua vida, impressionou-me
descobrir que grande parte dos seus documentos se perdeu
durante o terrível incêndio que se seguiu ao sismo. Assim,
pensei que seria interessante criar António Miranda, uma
personagem com a mesma vocação e funções do engenheiro
Maia, também ele ao serviço do rei, mas que decidira deixar
os documentos dos seus estudos e obras escondidos dentro de
uma cápsula do tempo, ao adivinhar que a prova dos nove
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relativa aos monumentos que ajudara a construir durante a
sua vida estava prestes a ter lugar.
Outra das personagens reais, também esta um pouco
adaptada, é Gil Magens, cuja vida tanto mistério me inspirou,
por ter sido o último habitante de um dos palácios mais surpreendentes do acervo nacional.
Diogo Alves, o serial killer do Aqueduto das Águas Livres,
um dos últimos condenados à morte em Portugal e uma personagem tão enigmática que os cientistas do século xix pediram
que lhe fosse decepada a cabeça para a estudarem, não só não
poderia ter sido excluído, como acabou por se revelar um elemento fundamental na história.
Agradeço ao embaixador Manuel Corte-Real, o melhor
conhecedor do Palácio das Necessidades, tanto pela disponibilidade como pelas valiosas informações que me forneceu. De
igual forma agradeço ao assessor diplomático da presidente da
Assembleia da República, o Dr. Pedro Carneiro, um grande
amigo dos tempos universitários, pela ajuda célere e por me
ter posto em contacto com as pessoas certas.
Agradeço igualmente à Dra. Isabel Yglesias de Oliveira,
pela ajuda fundamental que me prestou relativamente ao
Palácio Nacional de Mafra, sobretudo pelos pormenores sobre
a vida de Gil Magens, e ao soldado David, da Escola Prática
de Infantaria, pelos segredos e narrações tradicionais relacionados com o complexo histórico.
Da mesma forma, um grande agradecimento à Dra.
Bárbara Bruno, pelos esclarecimentos sobre a arquitetura do
Aqueduto das Águas Livres, nomeadamente pela explicação
relativa às pedras, nos paramentos dos arcos, que serviram de
suporte aos andaimes e que o Dicionário da História de Lisboa
dava como simples mistério. Obrigada também ao vigilante
José Lourenço, «os meus olhos» no Passeio dos Arcos do
aqueduto, visto que este não se encontrava aberto ao público
durante o período em que A Mensagem Secreta de Lisboa foi
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escrita (e estava fora de causa uma visita clandestina ao
monumento, reservada unicamente a Os Primos).
Obrigada também ao Sr. Ricardo Máximo, guia do Museu
da Igreja de S. Roque, pelas informações fornecidas.
Last but absolutely not least, agradeço especialmente aos
meus pais, Isilda e Abel Moutinho, desta vez ajudados pela
Inês e pelo Vasquinho, por terem precedido os passos da Ana,
da Maria e do André, investigando os locais descritos em
busca de dados extremamente específicos, graças aos quais
A Mensagem Secreta de Lisboa pôde contar com um número
ainda mais elevado de pormenores verdadeiros, sem que eu
tivesse necessidade de os inventar.
Agradeço aos meus revisores habituais, à Xana e ao Carlos, ao Manuel Coelho, à minha editora Carla Pinheiro, sempre tão querida, e à Rita Cruz. Agradeço também ao Umberto
Stagni, cujas ilustrações me surpreendem cada vez mais; e
um obrigada especial aos fãs de Os Primos, cujas mensagens
enviadas ao site www.osprimos.com não cessam de encorajar.
Mafalda Moutinho
Milão, 25 de Abril de 2012

I

O Baú Histórico

– Arghhh! Hoje a água tem um sabor esquisito! – queixou-se Pedro, com um esgar de repulsa.
Intrigado, despejou a caneca dentro da pia talhada em lioz e
examinou-a, aproximando o nariz da mesma. Dado o resultado
pouco elucidativo, espreitou para dentro do cântaro, não fosse
o caso de algum animal mais atrevido se ter enfiado pelo gargalo
abaixo e conferido ao líquido um sabor pouco agradável.
– Uhmm… Que raio?! Não vejo nada de estranho.
A água, com efeito, mostrava-se tão límpida e cristalina
como sempre.
Sentado à mesa da cozinha, iluminado pela luz ténue de
uma candeia de azeite, António Miranda desviou o olhar dos
projetos que estivera a examinar sem interrupção nas últimas
duas horas e pousou-o no filho.
– A água não te sabe bem? – perguntou.
Pedro sempre fora um rapaz observador, atento aos pormenores, e António costumava dar atenção aos seus comentários,
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embora conhecesse bem a necessidade de se acautelar e evitar
demasiadas perguntas. O filho era um grande falador.
Apesar da época do ano, o último dia de outubro estava
estranhamente quente, por isso a lareira ainda não tinha sido
acesa, não obstante fosse já quase hora de jantar.
– Não, meu pai. Hoje a água não me sabe mesmo nada
bem – disse o rapaz, seguro de si.
Algo no timbre da sua voz fez o pai levantar-se de sobrolho
encrespado e dirigir-se até ao cântaro, ao lado da pia.
– Pensava que a tinhas trazido do chafariz de Dentro esta
manhã…
– E trouxe – respondeu Pedro, encolhendo os ombros. – É
fresquinha. Mas tive de a ir buscar ao chafariz de Apolo. O de
Dentro, sabe Deus porquê, secou.
– Secou?! – repetiu o pai, perplexo. – Mas é um dos mais
antigos da cidade…
– Não será mais antigo o d’El Rei? – contestou Pedro.
– Disse-me noutro dia D. Bernardo que já vem do tempo dos
mouros. Mandou-o construir El Rei D. Afonso III…
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António passou os dedos pelos cabelos lisos, bem arranjados e presos num rabo de cavalo, e delongou-se por fim na
barba espessa e negra que lhe cobria as faces.
Preferindo eximir-se a comentários, que com grande
probabilidade aumentariam as explicações do filho, António
continuou a observar o cântaro com a mesma expressão acabrunhada no rosto.
– Pois olhe que é verdade! – insistiu Pedro. – Esta manhã
o chafariz de Dentro estava tão seco como os paus de canela
de Ceilão!
Com ou sem resposta, o rapaz avançou com os seus esclarecimentos:
– Deve estar a perguntar-se por que razão não fui eu buscar
a água ao chafariz d’El Rei, que fica muito mais perto de nossa
casa do que o de Apolo, não é verdade?
António, porém, não dava mostras de estar a ouvi-lo. Pedro, ligeiramente contrariado, decidiu levantar um pouco a voz.
– Não a trouxe do chafariz d’El Rei pois quando ali passei
havia uma fila tão grande que quase chegava ao rio! E com os
motins que por lá houve na semana passada, e a fúria estampada na cara de toda aquela gente, preferi nem me aproximar.
Nada. O pai parecia ter-se tornado surdo. Continuava especado ao lado da pia, de olhos postos no cântaro e semblante
pensativo.
– Parece que o chafariz de Dentro não é o único sem água
– continuou o rapaz. – É claro que o da Praia, sendo abastecido
pelo de Dentro, também secou, mas ouvi dizer que ao do Carmo
aconteceu o mesmo.
A notícia logrou finalmente uma reação, pois António
voltou a aproximar-se da mesa onde repousavam os seus papéis,
agora com uma certa ansiedade patente no rosto.
– Tens a certeza do que estás a dizer? – perguntou, pegando
numa planta da cidade com a mão esquerda, e num dos estudos
em que trabalhava há vários meses com a direita.
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Percorreu, com olhar impaciente, os traços delineados nos
papéis amarelecidos à sua frente. As mãos tremiam-lhe e as
pernas davam sinal de fraquejar. A certa altura viu-se obrigado
a sentar-se de novo na cadeira de madeira a seu lado.
– Então, meu pai? Sente-se mal? – perguntou Pedro, torcendo as mãos, aflito.
As pupilas dilataram-se-lhe, amalgamando-se com o interior dos seus grandes olhos pretos. Desde que a mãe falecera,
anos antes, o pai era tudo o que lhe restava. Via nele um exemplo a seguir e, sobretudo, um grande amigo, algo de que nenhum
dos seus companheiros podia vangloriar-se.
A relação entre ambos era, de facto, única. O pai ensinara-o a ler, a escrever e a fazer contas desde muito novo e sempre
o habituara a ser curioso e a procurar respostas para as perguntas que lhe iam surgindo. Procurava-lhe livros e relatos dos
melhores cronistas da época para lhe estimular a imaginação
e fomentava-lhe o sentido crítico em todas as oportunidades.
Não obstante tivesse trabalhado para o rei D. João V como
magister operis real, e o fizesse desde há cinco anos para o seu
filho e sucessor, D. José, António era um homem simples, cuja
única ambição era executar o seu trabalho da melhor forma
possível, e percorrer os caminhos tortuosos da ciência, a sua
grande paixão, que amava esquadrinhar e à qual se dedicava
com alma de fiel estudioso, como tinham feito também seu pai,
seu avô e outros antepassados seus.
Há já alguns meses que Pedro notava no pai um estranho
desassossego. Apesar de ter sido sempre um indivíduo enérgico, António tornara-se menos sereno do que era costume e,
por vezes, quando caminhavam juntos pelas ruas da cidade,
Pedro notava-lhe os olhares receosos e insistentes por cima
do ombro.
– Pai? – repetiu o rapaz, camuflando a preocupação com
um sorriso esbatido. – Dava-lhe um púcaro de água, mas esta
sabe tão mal que ainda o faria sentir-se pior.
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António levantou-se e aproximou-se então do filho. Respirando fundo, colocou-lhe as mãos nos ombros e inclinou-se
para a frente até que os olhares de ambos se acharam ao mesmo
nível. Durante escassos momentos, que pareceram a Pedro
intermináveis, fitou-o com ar sério, mantendo-se em silêncio,
como se procurasse as palavras mais adequadas. Só depois de
as encontrar lhe perguntou:
– Ouviste mais alguma coisa que te parecesse fora do normal, hoje, meu filho?
O rapaz encrespou a testa, indeciso. Na verdade, o que lhe
parecia fora do normal era a pergunta do pai. Todavia, para não
ser indelicado, preferiu morder o lábio, desviar o olhar para o
teto, e dar-lhe a entender que se estava a esforçar para recordar
se ouvira, de facto, algo estranho nessa manhã.
– Pensa bem! – incitou o pai, sacudindo-lhe os ombros.
– Diabos me levem?! – exclamou o rapaz, ao fim de alguns
instantes, surpreendido com o desfecho inesperado da sua curta representação. – Agora que penso nisso, há pouco, quando
regressava a casa, ouvi outra coisa estranha, sim senhor...
– E o que foi?
– Na altura nem lhe dei importância, pensei que não passava de patranhas de gente do mar…
– Gente do mar? – inquiriu o pai, trémulo de impaciência.
– Sim, pescadores e marinheiros. Alfama está cheia deles,
mas estou a referir-me ao pai do José. Se calhar estava a pensar
no nevoeiro imprevisto que se levantou esta tarde, vindo do mar.
– Do mar?… – balbuciou António, cada vez mais confuso,
olhando pela janela.
A casa ficava no Largo de Sto. Estêvão, ao lado da igreja com
o mesmo nome, e era uma das mais altas do bairro de Alfama, o
que lhe oferecia uma vista desimpedida até à outra margem do rio.
De facto, um estranho nevoeiro entrevia-se para ocidente,
vindo do mar, coisa rara naquele mês do ano. António, distraído
com os seus projetos durante toda a tarde, nem conta dera.
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– Sabe que gostam muito de inventar histórias, os pescadores.
– E o que disse o pai do José?
Pedro franziu o sobrolho, mostrando novo esforço, desta
vez genuíno, para refrescar a memória.
– Disse… Se bem recordo a frase exata…
– Ora! Deixa lá a frase exata! – explodiu António, readquirindo a energia que o caracterizava. – O que disse ele?
– Disse que hoje à tarde a maré se atrasou duas horas para
os lados de Sintra.
– Santo Deus! – exclamou o pai, voltando a pegar nos
papéis que abandonara pela segunda vez em cima da mesa.
– Duas horas…
Pedro juntou-se-lhe, hesitante, tentando em vão compreender as anotações, os cálculos e os projetos esboçados nas
folhas à sua frente.
– E que significado tem isso, meu pai?
– Duas horas… – repetiu António, enquanto remexia
nos seus cadernos, abria livros, refazia contas e anotava novas
observações.
Depois, alertado por algum apontamento mais relevante,
voltou a fixar os olhos preocupados do filho e perguntou-lhe:
– E cheiros estranhos, Pedro? Sentiste algum cheiro estranho pelas ruas?
– Bem… – refletiu Pedro, indeciso. – Estranho, estranho…
não. Senti apenas os mesmos cheiros de sempre, se se refere
à fruta e à verdura podre que os lisboetas lançam ao meio da
rua… Ou ao peixe que as peixeiras não venderam e deixam a
apodrecer debaixo das bancas até que algum gato esfomeado
passe para o levar. Bem… Talvez fosse um pouco estranho
o cheiro da água das lavagens que Diogo, o carpinteiro de
S. Miguel de Alfama, trazia na roupa por não ter ouvido o aviso
«água vai!», antes de atravessar o Arco de Jesus.
Ao terminar a exposição de maus cheiros citadinos, Pedro
deixou escapar uma breve risada, divertido com a imagem
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mental que acabara de gerar do carpinteiro. Esperou em vão
pela gargalhada do pai, contudo, pois este limitou-se a fitá-lo
com ar cada vez mais preocupado.
– Toda a gente se queixava na fila, ao lado dele – prosseguiu – mas imagine que o homem nem se tinha apercebido de
que cheirava tão mal. Parece que anteontem se lhe abriu na
rua um buraco profundo, de onde emana um forte cheiro a
enxofre. O nariz do pobre coitado desde quarta-feira que nem
sensibilidade tem.
Ao concluir a frase, Pedro notou um brilho estranho nos
olhos do pai. Acabava de lhe fornecer a informação que ele
receava ouvir.
– Enxofre… – murmurou António, espetando o indicador
na página de um dos seus cadernos mais anotados. – Dizes que
se abriu um buraco na rua do carpinteiro há dois dias? Ele não
mora na Rua da Judiaria, aqui em Alfama?
As mãos tremiam-lhe, frenéticas, enquanto pegava no mapa
da cidade do famoso arquiteto João Nunes Tinoco, calculando
distâncias que anotava depois de molhar a pena no tinteiro.
– Sim, mora. Já quase a chegar à Igreja de S. Miguel.
António não ergueu o rosto, mas Pedro não precisou de
lho observar para perceber que o caso era sério. Estaria o pai
prestes a fazer alguma descoberta importante relativa aos seus
projetos e pesquisas? Se assim era, talvez pudesse ajudá-lo,
tentando fornecer-lhe mais informações importantes.
De repente, lembrou-se de um pormenor que se esquecera
de mencionar no dia anterior. Resolveu criar também ele um
pouco de suspense, antes de lho referir:
– Se acha que esta história é estranha, então venha comigo
até à cave…
Sem mais demoras, o rapaz pegou na candeia e encaminhou-se para os degraus de pedra húmidos que levavam da
cozinha a uma pequena adega onde guardavam carne, vinho,
azeite e outros géneros alimentícios.

[ 23 ]

[ 24 ]

A Mensagem Secreta de Lisboa | Mafalda Moutinho

– O que tem a cave? – indagou o pai, receoso, começando
a segui-lo.
– Lembra-se da parede que andámos a arranjar no ano
passado?
Os corpos de ambos desenhavam sombras disformes e irrequietas nas paredes cinzentas das escadas e as botas ressoavam
nos degraus com um som sinistro, quase intimidante, interrompido apenas pela voz do rapaz:
– Pois ontem à noite voltaram a aparecer novas fendas,
está a ver? – disse, assim que chegou à adega, apontando para
uma longa brecha na qual por pouco não conseguia enfiar o
dedo mindinho.
O pai passou a mão direita pela brecha para a analisar com
a sua experiência de artífice e comprimiu os lábios.
– Veja! Desde ontem já apareceram mais duas aqui ao
lado! – exclamou Pedro, iluminando a área contígua.
António pegou na candeia que o filho segurava e aproximou-a das fendas profundas que rasgavam os alicerces da sua
velha casa em Alfama. Pertencera ao seu avô, também ele mestre de obras no tempo de D. Pedro II, e tanto este como seu pai
a tinham mantido em muito boas condições, beneficiando do
mester dos Mirandas. Embora fosse pequena e muito estreita,
era uma bela casa de três andares.
Pedro notou-lhe o rosto cansado e identificou nele um
olhar triste, quase resignado.
– Tanto trabalho para nada, não foi? Mas podemos voltar
a arranjá-las – comentou, tentando minimizar o incidente.
– Tens razão, meu filho – respondeu António, com um suspiro. – Devia ter usado outra argamassa. Mas sabes que mais?
Vamos repará-las agora mesmo! Assim aproveitamos para fazer
outra coisa que há tempos queria fazer contigo.
Pedro fitou-o, curioso. O rosto do pai continuava a denotar
um semblante pouco risonho, mas o timbre da sua voz mudara,
deixando transparecer agora uma nota mais animada.
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– Vamos, mãos à obra, meu rapaz! Acende mais duas candeias, que precisamos de luz.
– Luz para fazer o quê? – perguntou Pedro, cada vez mais
interessado.
Pegou na candeia que o pai lhe estendia e em menos de
um minuto já tinha acendido outras duas, um pouco maiores,
que pendurou em pregos, em paredes opostas.
A luz dentro da adega melhorou bastante, permitindo a
António, que começava a dar mostras de grande atividade,
remexer mais facilmente em caixas e prateleiras, à procura de
algo.
Pedro devolveu-lhe a pequena candeia e voltou a perguntar:
– Afinal o que vamos nós fazer?
Interrompendo por alguns segundos a sua estranha busca,
António iluminou a própria face e, com ar misterioso, respondeu:
– Vamos construir um baú histórico!
– Um quê, meu pai? – questionou Pedro, fazendo um esforço para recordar se já anteriormente lhe ouvira o termo, ou se o
lera nalgum dos livros que o pai lhe dera. Em vão. A expressão
era para si totalmente desconhecida.
– Um baú histórico – repetiu António, voltando à pesquisa.
O entusiasmo do pai rapidamente contagiou o filho, ainda
que para este a obra a empreender se apresentasse mais obscura
do que nunca.
– Onde puseste tu a caixa com as minhas ferramentas de
alvenaria? – perguntou António, iluminando os quatro cantos
da adega e continuando a esquadrinhar prateleiras empoeiradas
e repletas de teias de aranha.
– Está aqui, meu pai – disse o rapaz, removendo um pano
que cobria uma caixa de madeira tão bem tratada e de tais dimensões que mais parecia um pequeno baú deixado na adega
por engano.
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António fez-lhe sinal para que a abrisse e, assim que o filho
ergueu a tampa, deu uma olhadela apressada aos compartimentos no seu interior.
– De que ferramenta precisa? – quis saber Pedro.
– Precisamos da maceta e do cinzel. E depois esvazia todo
o conteúdo da caixa para dentro deste saco.
– Esvazio a caixa? – perguntou Pedro, receando não ter
ouvido bem.
– Sim, precisamos dela para construirmos o nosso baú
histórico.
A resposta do pai fez Pedro sentir-se cada vez mais desorientado, e pior ficou quando o viu remover todas as prateleiras
da parede danificada, pegar na maceta e no cinzel e começar a
esburacar a alvenaria com pancadas firmes.
– Mas, meu pai… Pensei que íamos arranjar as brechas e
não piorar a situação, escavando buracos ainda maiores – comentou, zombeteiro.
António largou uma gargalhada. Sempre apreciara o sentido de humor do rapaz. Enquanto desferia pancadas fortes para
alargar o orifício que iniciara, disse-lhe por cima do ombro:
– Pedro, enquanto eu continuo o que estou a fazer, vai lá
acima e junta todos os objetos que gostarias de deixar a quem
nos substituirá no futuro longínquo.
O rapaz fitou-o, com ar interrogativo e preocupado.
– Perdoe-me, meu pai – articulou – mas não compreendo.
Quem é que nos substituirá no futuro longínquo?
António parou de macetar, pousou as ferramentas numa
prateleira próxima de si e respirou fundo.
– Tens razão, rapaz. Terei de explicar-me melhor. Senta-te aqui a meu lado – disse, apontando para o escabelo à sua
esquerda.
Pedro assim fez.
– Aqui há uns anos atrás, mais precisamente em 1748,
quando estávamos a terminar o Aqueduto das Águas Livres,
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veio-me à cabeça uma ideia que desde então nunca mais me
saiu da lembrança. Chegou a altura de a concretizar.
– E que ideia foi essa, meu pai?
– Estava eu a admirar a magnificência da construção, cujo
traçado, como já te tinha explicado, foi retomado da obra romana original…
– Sim, lembro-me de o pai mo ter dito – acenou Pedro,
interrompendo-o. – Uma das nascentes do aqueduto já era
usada pelos romanos, o manancial da Água Livre, que fica para
os lados de Belas. Mas… o aqueduto não deveria ter resolvido
os problemas de abastecimento de água de Lisboa? Bem caro
nos tem saído, com o real de água que nos impõe D. José I!
– É um imposto que El-Rei nos obriga a pagar, de facto, mas
o real de água já vem do tempo dos Filipes – precisou António.
– E sim, o aqueduto foi construído para resolver os problemas
de abastecimento da cidade.
Por instantes pareceu ignorar o que o filho lhe contara pouco antes, mas depois, recordando-o com ar triste, continuou:
– Apesar de os chafarizes terem secado durante a noite…
Antecipando nova consternação, Pedro mudou rapidamente de assunto:
– Estava a falar-me da ideia que teve ao admirar o Aqueduto das Águas Livres, meu pai?
– Sim, sim. Voltemos, pois, à questão: pensei na altura
que estaria disposto a colocar as minhas mãos no fogo quanto
à estabilidade daquela admirável construção – coisa que não
poderei afirmar quanto a outras obras recentes, em que não
participei… A Ópera do Tejo, por exemplo, construída em
dois anos e acabada de inaugurar em Março, não é tão sólida
e estável como muitos anunciam. E nessa, sim, esbanjaram-se
rios de dinheiro!...
– A ideia, meu pai… A ideia… – insistiu Pedro.
– Sim, claro. A ideia veio-me à cabeça nessa altura. Acreditei que tínhamos acabado de construir algo que ficaria para

[ 27 ]

[ 28 ]

A Mensagem Secreta de Lisboa | Mafalda Moutinho

a posteridade. Algo que os nossos descendentes poderiam admirar, que os faria sentir-se orgulhosos de nós.
«Então pensei que essa gente do futuro estaria, quiçá, igualmente interessada em saber como eram os seus antepassados.
E para isso lembrei-me que seria uma ótima ideia criar baús históricos,
ou seja, recetáculos nos quais poderíamos introduzir informações
sobre nós, sobre o que fazemos, o que pensamos, o que sabemos…
– Mas, meu pai… Esses recetáculos já existem… Chamam-se bibliotecas – lembrou Pedro, divertido.
– Sim, tens razão, mas só até certo ponto. Há muita informação que nem as bibliotecas podem conter… – contestou
António com ar misterioso.
– A que se refere, meu pai? – perguntou Pedro, alertado
pelo tom enigmático. – Que tipo de informação não podem as
bibliotecas conter?
António pigarreou, comprometido.
– Uhmm… Bem… Estava a referir-me a um tipo de informação mais pessoal.
O filho olhou-o com interesse e uma certa suspeita. Por
algum motivo indefinido, não conseguia evitar a sensação de
que o pai se tinha esquivado a responder à sua pergunta.
– Não sei se estou a seguir o seu raciocínio… – protestou,
de testa franzida.
– Isto está difícil, mas vou tentar colocar as coisas de outra
forma, para que me percebas: não gostarias de saber como vivia
um lisboeta há duzentos ou trezentos anos atrás? O que fazia
no seu dia a dia, como se vestia, o que comia, o que pensava
de si, dos seus amigos, dos seus governantes?
– Uhmm… Estou a ver… – admitiu Pedro, pensativo.
– Imagina que este tal lisboeta, nosso antepassado, nos
tinha deixado uma caixa escondida dentro desta parede que
acabámos de abrir – prosseguiu António, apontando para o
buraco iniciado – e na qual colocara objetos que nos ajudariam
hoje a compreender como vivia e quem era como pessoa…
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– Poderia até ter pensado em deixar-nos um texto escrito
por ele… – sugeriu o filho.
– Exato! Estou a ver que finalmente percebes o que quero
dizer. Não seria uma surpresa incrível, encontrar essa caixa
cheia de mistérios, esse…
– Baú histórico … – concluiu Pedro, sonhador. – Sim, seria
incrível! Imagine se tivesse pertencido a um velho marinheiro,
ou a um navegador das Índias, que nos tivessem deixado objetos jamais vistos em Portugal… Ou a um explorador vindo do
Brasil, ou da África… Poderíamos ser ricos!
António deteve-o, fazendo-lhe sinal para que não se excedesse. O filho bem poderia ficar ali toda a noite a imaginar
possibilidades sem sequer dar pelo passar do tempo.
– Pois bem! – rematou o jovem, decidido, estalando os
dedos. – Já sei o que escolher para colocar dentro do nosso baú!
– Ótimo! – exclamou o pai. – Então agora vai buscar todos
esses objetos e trá-los cá, enquanto eu acabo de alargar a cavidade de forma a podermos colocar o baú dentro dela. Depois
fechamo-la com a argamassa que usámos no aqueduto.
– Aquela que seca muito depressa e fica mais dura do que
a pedra?
– Sim, a que inventaram os Mirandas – respondeu o pai,
vaidoso. – Se a tivesse usado para reparar as brechas, não tinham voltado a abrir-se.
– Então nesse caso… – disse Pedro, reticente. – Terei de
pensar muito bem nos objetos, porque depois não posso mudar
de ideias. Uma vez fechado, ninguém vai conseguir voltar a
abrir aquele buraco.
– Não teremos tempo para mudar de ideias, meu filho…
– respondeu António, abatido.
Pedro fitou-o, convencido de que, pela primeira vez na sua
vida, o pai estava a esconder-lhe algo.
***
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Pedro levou menos de um quarto de hora a selecionar os
objetos que decidira deixar a quem o substituiria no futuro
longínquo, como dissera o pai. Satisfeito com a sua escolha,
voltou à cave e exclamou:
– Aqui estão!
António pousou a maceta e sacudiu o pó das mãos.
– E eu terminei finalmente o buraco. Deixa cá ver o que
escolheste… Uhmm… Muito bem – apreciou o pai, colocando
os objetos que o filho trouxera dentro do baú histórico. – E…
Isto o que é?
– São três moedas de prata – respondeu Pedro.
– Mas… Estas são as tuas economias, meu filho. Tens a
certeza de que desejas pô-las no baú? Lembra-te de que daqui a
duas horas a parede terá secado e não poderás mudar de ideias.
– Bem sei, meu pai.. Quem sabe se com elas faremos alguém muito rico, no tal futuro longínquo… – notou, sorridente.
– Levaste tanto tempo a ganhar estas moedas, meu rapaz…
– Não se apoquente porque terei tempo de ganhar muitas
outras! – respondeu Pedro, com uma gargalhada à qual o pai,
mais uma vez, correspondeu apenas com silêncio.
Em seguida, e embora com alguma timidez, o rapaz formulou novo desejo:
– Se o senhor não se importar… Gostaria também de
inserir no baú um texto sobre nós …
António só então reparou nas folhas de papel, na pena e
no tinteiro que o filho trouxera consigo. Emocionado e esquivo,
respondeu:
– Escreve tudo o que quiseres enquanto eu vou buscar os
meus objetos lá acima. Mas não te esqueças de falar bem de
teu pai nesses teus escritos…
Pedro sorriu e rapidamente pôs mãos à obra, mas quando
o pai regressou trazendo consigo os objetos selecionados, a
Mensagem Aos Meus Sucessores Longínquos, como a intitulara,
ainda não estava terminada.

A Mensagem Secreta de Lisboa | Mafalda Moutinho

– Então, rapaz? Ainda não estás pronto?
O filho mordeu o lábio inferior, atrapalhado.
– Não consegui escrever tudo o que queria, meu pai.
– O que escreveste há de bastar. Agora é preciso fechar o
baú e tapar a parede.
Curioso como era, Pedro depressa esqueceu a sua missiva
e focalizou a atenção na escolha de objetos do pai. No entanto,
para seu grande espanto, estes resumiam-se a cadernos, mapas
e folhas de papel repletas de estudos e anotações.
– Mas… Meu pai… Estes são os projetos em que tem
estado a trabalhar nos últimos anos. Vai colocá-los dentro do
baú? Não precisa deles?
António respirou fundo e olhou para o rapaz com um
sorriso forçado. Todavia, não respondeu.
– Está a esconder-me alguma coisa, não está? – perguntou
Pedro, enchendo-se de coragem.
O pai começou por desviar o olhar, mas depois, mortificado, voltou-se de costas, entregando-se à preparação da
argamassa necessária para fechar o buraco na parede.
– Alguém anda a persegui-lo, não é verdade? – adivinhou
Pedro, insistente.
– Uhmm… – murmurou António, encolhendo os ombros.
– Não negue, por favor. Sei que alguém anda a fazer perguntas sobre o seu trabalho.
A revelação inesperada levou António a suspender de
imediato o que estava a fazer e a largar a argamassa, voltando-se de frente para o filho.
– Perguntas? Quem? E a quem andam eles a fazer perguntas? – quis saber, agarrando o rapaz pelos ombros sem sequer
sacudir as mãos, cobertas de argamassa. – Falaram contigo, foi?
– Comigo não, mas o filho do padeiro disse-me que já não
é a primeira vez que o interrogam, a ele e aos outros vizinhos da
rua, sobre o senhor e sobre o seu trabalho. Trata-se de pessoas
bem vestidas, de camisas de folhos ao pescoço, calções justos,
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coletes bordados, enfim, de um certo estatuto, talvez mesmo
nobres… Falam baixo e não gostam de dar nas vistas, mas não
sabemos quem são.
– E quando foi isso, Pedro? Porque não mo disseste?
– Foi na semana passada. E não lho disse pela mesma razão
pela qual me escondeu que o andavam a seguir.
– Não te queria preocupar – justificou-se António, largando, por fim, os ombros do filho.
– E eu tampouco – respondeu o rapaz, sem conseguir esconder o nervosismo. – Afinal o que querem eles?
António baixou os braços e deixou-se ficar imóvel, sem
responder, os olhos pregados no chão.
– É isto que querem? – adivinhou Pedro, apontando para
os papéis amontoados em cima da mesa, à espera de serem
introduzidos no baú.
António ergueu o queixo e acenou, concordante.
– Devem ser importantes, para virem até à nossa casa à
procura deles… – comentou Pedro.
– Vi… Vieram até à nossa casa? – perguntou o pai, atónito.
– Sim, agora sei que vieram. E mais do que uma vez – admitiu o rapaz, pensativo. – A princípio tratava-se de uma simples
impressão… Objetos que, ao sairmos de casa, deixávamos num
certo sítio e numa certa posição, mas que, ao regressarmos,
tinham sido remexidos. A partir de certa altura, comecei a
tomar mais atenção e, agora que me confirma que o andam a
seguir, poderia jurar que alguém vem a nossa casa quando estamos ausentes, na esperança de obter algo que nunca encontra.
Querem os seus estudos, não é?
– Trago-os sempre comigo… – murmurou António.
– Nunca os encontrariam em casa.
– E por isso começaram a segui-lo.
O pai assentiu, comprometido.
– Mas tenho cuidado, escolho sempre ruas com muita
gente. Não se atreveriam a atacar-me em público.
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– O que aconteceria se lhos roubassem?
– Talvez fossem destruídos… – considerou António. – Esta
gente não está pronta para compreender certas coisas. Se calhar
o melhor é esquecer tudo e esperar que os nossos sucessores
sejam mais abertos à ciência.
Pedro suspirou, vencido pela falta de novos argumentos e
António colocou os papéis dentro do baú, por cima da carta
do filho.
– Não se irão estragar, com o passar dos anos, ou… dos
séculos? – inquiriu o rapaz.
– Esperemos que não. O interior do baú é de ferro e vou
selá-lo com gotas de cera para não deixar entrar ar, ou humidade. Passa-me a candeia e a vela que deixei em cima dessa
prateleira.
Pedro estendeu-lhas e depois deixou-se ficar de olhos esbugalhados, absorto, observando o pai a selar o baú histórico,
a inseri-lo na parede e a fechar o buraco com a argamassa que
havia preparado.
– Vamos para cima – disse António, por fim, colocando o
braço nos ombros do filho. – Está a ficar frio.
***
No dia seguinte, pouco depois das nove da manhã, Pedro
levantou-se e desceu até à cozinha, alertado pelos sinos da
Igreja de Sto. Estêvão.
Não tinha dormido quase nada durante a noite com os
pesadelos que o haviam atazanado e nos quais dois nobres, de
chapéus altos e cabeleiras bem cuidadas, o perseguiam a ele e
ao pai pelas ruas de Alfama, até se introduzirem dentro de sua
casa, obrigando ambos a revelar o esconderijo do baú histórico,
depois de atrozes torturas.
Por causa das sinistras peripécias noturnas, acabara por
cerrar os olhos já quase de madrugada, e o sono profundo que
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finalmente conquistara levara-o a ficar na cama até àquela
hora, impedindo-o de notar a saída furtiva do pai.
Estranhando a ausência de António, com quem deveria assistir à missa de Todos os Santos das nove e meia, e preocupado
com as revelações da véspera e com os vaticínios desfavoráveis
dos seus pesadelos, Pedro correu até à cave.
Todavia, as suas preocupações depressa se mostraram infundadas: como previsto, a singular argamassa dos Mirandas
tinha tapado o buraco com tal solidez que difícil seria voltarem
a abri-lo nas décadas ou, quiçá, séculos seguintes.
Os sinos da igreja voltaram a tocar, anunciando a iminência da celebração eucarística, e nesse preciso momento o rapaz
ouviu a porta de entrada bater.
– Pai? É o senhor? – perguntou, subindo pelas escadas até
à cozinha.
– Sim, meu rapaz – respondeu António, com voz exausta,
já no andar de cima. – Sou eu, sim.
Pedro subiu até ao quarto e viu então o pai sentado numa
das conversadeiras, de braços caídos sobre o regaço e cabeça
ligeiramente inclinada, contemplando o rio através da janela.
Estava tão absorto que se esquecera de tirar o chapéu da cabeça. Rompendo a sua quietude, António voltou-se para lhe
esboçar um sorriso e estender-lhe a mão.
–Vem – disse. – Senta-te aqui a meu lado.
As olheiras profundas e escuras que lhe marcavam o rosto,
e os cabelos invulgarmente esguedelhados, mostraram a Pedro
que o pai há muito se levantara e que talvez também ele tivesse
sofrido a insónia.
– Devíamos estar na missa, já passa das nove e meia. Onde
esteve o senhor? E o que andou a fazer? – perguntou-lhe o
rapaz.
A resposta perdeu-se num estrondo prolongado e distante que
surgiu das entranhas da terra e se elevou até à superfície, como um
trovão irreverente que abandonara o natural meio celeste.
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– O que foi isto? – gritou o rapaz, assustado, levantando-se.
– Um terramoto – respondeu o pai, permanecendo sentado, com um ar abatido, mas sem dar mostras de surpresa.
– Um terramoto?! – repetiu Pedro, atordoado. – Como o
de 1746, em Lima, de que todos falam?
António, de lábios comprimidos e olhos lúcidos, anuiu
com um aceno.
– Temos de escapar! Venha!
Os estrondos aumentaram, cada vez mais ferozes, agora
aliados a tremores que sacudiam tudo e abriam fendas profundas, como se a terra tentasse liberar-se com esforço de um
corpo estranho no seu interior, enquanto, ávida, desmoronava
e engolia o peso que há muito a sufocava no exterior.
Tanto de perto como ao longe, colunas de fumo depressa se
tornaram visíveis em vários pontos da cidade, agora atacada também
pelo fogo. As ruas estreitas da Baixa não tardaram em converter-se numa gaiola em chamas, e quando já se ansiava pela frescura
salvadora da água, o Tejo retirou-se, exibindo aos mais próximos
nada mais do que lama, cargas e destroços de navios esquecidos
no seu leito. Três ondas gigantescas se formaram, como cavalos
endemoniados e a velocidade espantosa invadiram a orla marítima,
catapultando-se como um penhasco imenso sobre a cidade indefesa.
Os gritos da população, dentro de suas casas, ou escapando
pelas ruas, revelavam um desespero inaudito, mas o intensificar
da tragédia com o passar do tempo trouxe às vozes de todos a
sensação de que o fim, além de muito próximo, era inevitável.
***
– Afinal quem é este teu amigo? – perguntou Maria a
André, enquanto contemplava as retrosarias da Rua da Conceição pela janela do velho elétrico n.o 28. – Ainda esta manhã
chegámos a Lisboa, nem tempo tivemos para desfazer as malas,
e à tarde já andamos a visitar amigos.
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O primo encontrava-se no banco da frente, de costas para
ela e para Ana, sentada ao lado da irmã, distraído a ler uma
nota sobre Alfama no guia de Lisboa que o tio Hugo Torres lhe
tinha emprestado.
– Diz aqui que Alfama é o bairro mais antigo de Lisboa
e que deve o nome aos mouros – disse o rapaz por cima do
ombro, como se não tivesse ouvido a pergunta e o comentário
de Maria.
– Al-hamma, ou seja, fonte termal – explicou Ana, enrolando os caracóis castanho-claros no indicador direito. – Como
diz aí no guia do pai, Alfama tem termas desde os tempos dos
mouros.
– Sim – corroborou André, lendo a página em questão.
– «… Graças às nascentes de águas sulfúreas, que depois se
vieram a chamar alcaçarias. Infelizmente estão fechadas desde
1963, porque se revelaram poluídas».
– O teu amigo, André! – exclamou Maria, sentindo-se
excluída da conversa. – Quem é ele?
– Chama-se Miguel Amorim – revelou o rapaz, voltando-se finalmente para trás e olhando Maria de frente. – Se calhar,
vocês até já o conhecem.
– Nós? Então porquê? – quis saber Maria, curiosa.
– Faz vela comigo, mas é filho de diplomatas, por isso o Dr.
Amorim é colega do vosso pai. Devem conhecer-se de certeza.
– Então se calhar já nos vimos! – exclamou a prima mais
nova, dando uma cotovelada a Maria.
– Não acho nada provável – respondeu a irmã, afastando
o braço. – Passamos tão pouco tempo em Lisboa, por causa dos
destacamentos do pai, que é raro conhecermos gente nova por
estas bandas.
– Ele também não é destas bandas… – declarou André,
interrompendo-se de propósito e voltando-se para a frente.
– Ah não? – inquiriu Maria, caindo na ratoeira. – E de
onde é?
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O primo deixou passar alguns momentos, à espera que a
curiosidade da prima a levasse a repetir a pergunta, coisa que a
rapariga fez de imediato, apertando-lhe o ombro para enfatizar
a sua impaciência.
– É do Rio de Janeiro e viaja tanto como vocês – informou
ele, falando por cima do ombro. – Mas o pai foi destacado para
Lisboa e a família mudou-se para aqui há cerca de seis meses.
– Brasileiro? Então deve ser simpático, não é? – quis saber
a rapariga, fingindo ajeitar as calças de ganga justas dentro das
botas até ao joelho para disfarçar o interesse.
– Maria – disse André, muito sério. – Ele é meu amigo,
mas tu és minha prima, por isso o meu conselho é: esquece!
A jovem corou, mas a advertência provocou-lhe uma
curiosidade inesperada.
– Então porquê?
– Desde que conheço o Miguel, vejo-o sempre rodeado de
raparigas – explicou o primo, fitando-a.
– Uhmm… Estou a ver – murmurou a prima, considerando
o desafio. – Mas afinal é simpático ou não?
– Muito simpático, mas não é por isso que vamos ter com ele…
– Não? Então por que é? – insistiu ela, despenteando-lhe
os cabelos ruivos na brincadeira.
André agarrou nas mãos da prima e voltou-se de novo para
trás, para lhe agradecer o favor:
– Obrigado, gosto mesmo deles despenteados. Ficam melhor com as minhas sardas – disse, esboçando um sorriso maroto
que indicava às primas a iminência de algo muito mais interessante do que poderiam imaginar.
– Vá, conta lá! – suplicou Maria.
– Os Amorins compraram uma das casas mais antigas de
Alfama e andaram a fazer obras recentemente…
– Eeeeeee?... – insistiu Maria, roída de curiosidade.
– E ontem à tarde o Miguel deu com um baú escondido dentro de uma parede! – revelou, abrindo as palmas das mãos aos céus.
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Ana e Maria entreolharam-se, espantadas.
– Estás a falar a sério? – perguntou Ana, duvidosa.
– Claro que estou – assegurou o rapaz. – O Miguel está
morto por abrir o baú e telefonou-me para o ajudar. Vocês, por
acaso, estão interessados em assistir?
– Que pergunta… É claro! – exclamou a rapariga, respondendo pelas duas. – Mas explica-me lá uma coisa… Como é que
o Miguel foi dar com o baú escondido dentro da parede? Não
deveriam ter sido os homens das obras a encontrá-lo?
André pousou o queixo no cotovelo que entretanto apoiara
em cima das costas do seu banco e sorriu, enigmático, tardando
em responder.
– E porque te pediu ajuda a ti? Não era mais lógico pedir-lhes ajuda a eles? – continuou Ana, pensando em voz alta. – E
os pais dele, onde estão?
Maria olhou-a, atónita.
– Tantas perguntas, rapariga! – e depois, voltando-se para
André, enquanto alisava os cabelos castanho-escuros com ambas as mãos, admitiu: – Mas a Ana tem razão. Esta história não
faz muito sentido… O teu amigo Miguel não estará a pregar-te
alguma partida?
André desatou a rir às gargalhadas.
– Caramba! Com vocês não se pode deixar nenhum pormenor de lado! A verdade é que os pais do Miguel foram há
uma semana para o Brasil em trabalho, assistir a um evento
qualquer. E as obras em casa dos Amorins acabaram há um
mês, por isso já não há ninguém a trabalhar naquela casa. Para
nossa grande sorte, o Miguel está sozinho…
– Ok, agora ainda fiquei a perceber menos… – queixou-se
Maria. – Então se as obras acabaram e já lá não está ninguém,
como é que o Miguel foi dar com o baú escondido dentro da
parede?!
– Simples questão de sorte, minha cara, ou melhor, como
vos expliquei no início do caso que resolvemos no México, de
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serendipidade1 – prosseguiu André, cada vez mais misterioso.
– A casa dos Amorins tem um pequeno pátio interno no qual
os homens das obras deixaram uma parte do entulho que só
irão retirar para a semana.
– Eeee?... – perguntou Maria, inquieta.
– E ontem à tarde, o Miguel, que estava a morrer de tédio e
não sabia o que fazer, pôs-se a atirar uma bola de ténis à parede,
no pátio, até que a bola foi parar ao monte de entulho.
«Ele fartou-se de a procurar, mas a bola tinha-se enfiado
por um buraco, obrigando-o a remover alguns restos de tijolos
e outros escombros. O coitado até ia caindo, e já estava quase a desistir de recuperar a bola, quando um dos fragmentos
maiores rebolou pelo monte de entulho abaixo e se estatelou
no chão. Nem imaginam a surpresa dele ao ver que dentro dele
se escondia um baú antigo…»
– Um baú… Será mesmo muito antigo? – inquiriu Maria.
– Não te esqueças do que te disse há bocado… – respondeu o primo, apontando para o guia que acabara de erguer no
ar. – «Alfama é o bairro mais antigo de Lisboa»…
– Que fixe! – exclamou Ana, satisfeita. – Acabámos de
chegar a Lisboa e já temos um caso para investigar!
– As férias do Natal só duram duas semanas… Acham que
chegam para o resolvermos? – perguntou Maria, piscando-lhes
o olho.

1

Ver O Símbolo da Profecia Maia, no qual a bibliotecária da escola de André
lhe explica a diferença entre sorte e serendipidade. (N. da A.)

