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Ninguém 
é indiferente a milagres 
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Vai-te 2020, esfuma-te, desaparece das nossas vidas!
Assim falava a dona Fernanda nas vésperas do 

novo ano e nas vésperas da chegada aos Açores das 
benditas vacinas. Benditas para alguns, talvez para a 
maior parte das pessoas que conhecia, mas indeseja-
das para outros. A começar lá por casa, pelo marido 
que Deus lhe deu. Aquele homem quando lhe dá para 
implicar com certas coisas é um Deus nos acuda. E 
Deus acode-lhe muitas vezes porque quase sempre 
acaba por lhe dar a volta e levar a sua avante. Mas a 
trabalheira que isso lhe dá.

Por isso, hoje tem de actuar depressa. Elas não tar-
dam aí. Já lhe foi comprar o jornal e o pequeno almo-
ço não irá incluir as habituais restrições por causa do 
colesterol  e da diabetes. Também vai fazer que não vê 
se ele puxar de um cigarro e quiser fumar. E pelo dia 
fora, pois ir-se-á vendo, deixá-lo ir amolecendo pelo 
estômago, é assim que vai amodorrando a vontade de 
refilar com que nasceu.

A princípio os protestos eram só em relação às 
vacinas oriundas da China ou da Rússia. Tudo bem, 
ela até lhe dava razão, que aquela gente não é de fiar: 
Homem, está descansado que não são essas que vêm 
a caminho! Ou tu não tens confiança nos nossos 
cientistas, tudo gente cá das nossas bandas e a que-
rer o nosso bem? E acrescentava: Então não vês que 
estamos todos no mesmo barco, a lutar pelo mesmo 
bem precioso que é a nossa saúde? 

Mas qual, ele não se aquietava e depois de remoer 
um silêncio prometedor, havia de encontrar pretex-
tos: Para já, estamos no mesmo barco sim, mas como 
muito bem diz o Presidente Marcelo, uns estão no 
porão… Saíste-me cá uma crédula, mulher! Sabes lá 
as drogas que nos querem injectar. E depois, será que 
matam mesmo o bicharoco? Duvido. E se eu for um 
dos do porão?

E acrescenta: Prefiro morrer de morte natural.
O que ela tinha na ponta da língua pronto a sair 

era: Pois é isso mesmo que tu mereces, meu casmur-
ro. Mas contém-se, tem de o convencer a bem. É que 
apesar de tudo, não quer ficar viúva por causa de uma 
birra estúpida. Lembra-se da comadre que teve que 
ir para o hospital infectada  com a maldita Covid. E 
também tem presente que esta embirração às vacinas 
tem muito a ver com o facto de ele ter feito a vacina da 
gripe e ter engripado na mesma. E isso está ele sempre 
a lembrar-lhe. 

Será que vai ter de recorrer ao tal segredo? Às vezes 
para grandes males, grandes remédios,  não desistas 
Fernanda, segreda-lhe uma vozinha que lhe dá alento.  

E não desiste. Primeiro, telefona à cunhada a com-
binar  a feitura de mais filhós e sonhos (de certeza que 
ele anda a comê-los às escondidas de tal modo eles 
desaparecem). É ocasião sempre propícia para a troca 
de confidências. E o que ela tem para lhe dizer é alta-
mente… sigiloso ( como se diz na TV). Nem mesmo 
a uma cunhada se podem confidenciar certas coisas, 
sabendo Fernanda como ela é, um saco roto, conta 
tudo ao marido. Há mulheres assim que não sabem 
preservar o poder que têm em mãos. E estão sempre 
nas mãos deles, ah pois estão. 

Fernanda felizmente não pertence a esse grupo e 
desde que descobriu que o tal lugar secreto da casa de 
banho esconde um segredo de tal envergadura, mais 
se resguarda em viver sábio e contido. Os homens 
nascem já em berço de oiro, para que precisarão eles 
de alguma ajuda para lidar com as mulheres se tudo 
lhes é permitido e nada lhes fica mal. Às mulheres 
resta-lhes a sabedoria que vão adquirindo pela vida 
fora (algumas já nascem com ela, as sortudas) e é as-
sim que vão contornando os escolhos da vida, a maior 
parte deles criados pelos homens.

Um segredo daqueles tem o seu peso. Vai levar o 
teimoso do marido a vacinar-se, assim saiba ela usá-lo 
a seu favor. E já sabe como vai actuar: recorrer ao ir-
mão através da cunhada já que o assunto é melindro-
so e deve evitar a todo o custo beliscar o  orgulho de 
machos que todo o homem possui, alto lá , é preciso 
muito cuidado. 

A cunhada, pois a cunhada. Já em tempos Fernan-
da se tinha retraído na troca de confidências acerca 
de intimidades sexuais, quando ela lhe contou que o 
marido andava a recorrer ao Viagra. Teria gostado de 
lhe acrescentar algo mais da sua parte mas não arris-
cou. Passou foi a escutar o irmão e o marido sempre 
que eles tinham aquelas conversas que não eram so-
bre carros ou futebol. Mas nada de novo. Nada que 
lhe fizesse aumentar os assomos de riso com que às 
vezes olhava o mundo à volta. O mundo doméstico, 
principalmente.

Tudo preparado para aquele serão, o marido dei-
xado à vontade para comer os últimos sonhos e as úl-
timas filhós e o mais que lhe apetecesse. 

Não veio nenhum espanto da cunhada quando lhe 

contou da descoberta do viagra escondido a bom re-
cato na casa de banho: Olha a novidade, agora muitos 
homens fazem bom uso dele. Andam cansados, stres-
sados, os coitados…  Só me admira que o teu Alexan-
dre só agora… Olha o teu irmão, é mais novo e não faz 
cerimónia. Mas porquê o segredo do esconderijo? 

- Porquê o segredo do esconderijo? Bem se vê que 
não conheces o Alexandre…

E não seria ela que lho iria dar a conhecer. O que 
a cunhada precisava mesmo de saber, era que este 
assunto do Viagra estava muito relacionado com as 
Vacinas.

- Mas sabes o que mais descobri? O mesmo labo-
ratório que produziu o dito Viagra  também anda a 
produzir uma daquelas vacinas que vêm a caminho.

- Sim, e então?
- Então?? Oh mulher, pois não vês a importância 

que isto tem? Quem recorre ao Viagra também não 
deve ter fornicoques em aceitar outro produto  que é 
fabricado pelo mesmo laboratório. Estás a ver?, aca-
bam-se as desconfianças. Mas preciso é de convencer 
o Alexandre. Só que eu não sou a pessoa indicada para 
tal. Vai daí, pensei no teu marido, o Tony… Eles dão-
se tão bem. E se lhe telefonasses para ele vir provar 
das nossas filhós?

Dito e feito. Não custou nada fazer do Tony o men-
sageiro das virtudes das ditas vacinas, ele também 
mais confiante na eficácia delas. E Fernanda, discre-
tamente longe da vista de ambos  pôde com gosto ver 
como o seu Alexandre se deixou convencer:  

- Alexandre, sabes da última? Talvez já tenhas dado 
por isso: pois não é que o nosso Viagra é concebido no 
mesmo laboratório em que são produzidas as vacinas 
para o Covid?  Nem todas, ou é a da Moderna ou a da 
Pfizer, não tenho bem presente qual delas é…

- Tens a certeza? Pode lá ser, pá.. É que se elas fo-
rem capazes dos  milagres do nosso Viagra…  

- …também poderão ser capazes de outros mila-
gres, não é?

- Que é como quem diz: dar cabo deste maldito ví-
rus que anda a matar tanta gente.

Pode dizer-se, com toda a verdade, que Fernanda 
festejou aquele fim de ano duplamente contente. Pu-
dera. E com razões para isso.

Ah, o mundo anda tão necessitado de milagres!

*Escritora

O vice-presidente do Governo Re-
gional, Artur Lima, realçou a necessi-
dade de uma “cooperação muito leal 
e muito franca” entre o executivo e as 
instituições de solidariedade social 
para uma “a boa prossecução das polí-
ticas sociais”. 

Artur Lima falava no âmbito de uma 
visita, na segunda-feira, à Irmandade 
de Nossa Senhora do Livramento, uma 
instituição particular de solidariedade 
social que desenvolve a sua actividade 
nas áreas da infância e da juventude.

“O Governo quer ajudar a fazer. E 
ajudar a fazer é ajudar estas institui-
ções que estão no terreno, que lidam 
com os problemas no dia-a-dia e que 
têm técnicos muito qualificados”, reco-
nheceu Artur Lima, demonstrando que 
pretende “descentralizar ao máximo”, 
mas que também irá “pedir responsa-
bilidades ao máximo”.

A visita, que decorreu em Angra do 
Heroísmo, serviu para o Vice-Presi-
dente do Governo se inteirar dos objec-
tivos estratégicos desta instituição e de 

conhecer a sua missão junto da comu-
nidade que serve.

O Vice-Presidente do Governo teve 
ainda oportunidade de reconhecer o 
trabalho meritório desta instituição 
que “acolhe crianças desprotegidas e 
desfavorecidas” de todas as ilhas dos 
Açores.

“[As crianças e os jovens] têm aqui 
uma instituição que os acolhe com cari-
nho, que lhes dá conforto e que procura 
integrá-los”, referiu Artur Lima.

O Vice-Presidente do Governo fri-

sou a necessidade de desenvolvimento 
das suas competências e a consequente 
inserção no mercado de trabalho, para 
que possam concretizar os seus proje-
tos de vida.

“É este trabalho que esta instituição 
tem feito”, sinalizou.

Para a boa prossecução das políticas 
sociais do Governo Regional, o Vice-
Presidente do Governo realçou a neces-
sidade de uma “cooperação muito leal 
e muito franca” com as diversas insti-
tuições.

Artur Lima defende relação “leal e franca”
com instituições de Solidariedade Social 


