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Para a minha mãe.
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Lisboa, portugal - 1 de março 2012, 8h30

E s t a  m e r d a !  . . .

Acabaram de me impingir um cartão 
de crédito há 10 minutos. Percebi 
agora que  li as letras pequenas com 
atenção.

Olá, o meu nome é Nelson. Sejam 
bem-vindos à história dos 4 dias que 
modificaram a minha vida adulta.
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Nunca passei muito tempo com o meu 
pai – em adulto – Mal o conheço. 
Viveu comigo só até aos meus 7 anos. 
Depois disso os meus pais separaram-se 
e o contacto foi se tornando cada vez 
menos frequente.
Agora em adulto surgiu uma vontade de 
o conhecer melhor e resolver esse capitulo 
da minha vida.

Não sei se esta vontade nasceu 
quanto no meu trabalho me 
perguntaram pelo meu pai e eu 
fui evasivo como sempre fora. 
Falando pouco no assunto, se 
possível, não dizendo nada.

Ou se foi quando ouvi 
num  dos Podcasts que 
oiço que pessoas que têm 
boas relações familiares 
são mais felizes. Também 
quero ser feliz. “Não 
queremos todos?”  E se 
as estatísticas o dizem. 
Nada  como o conforto 
científico.

Mas cá estou! Vou ter com ele!
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PORTA 11, LISBOA 
-GENÉVA, GATE 11...

(RUÍDO) 
Blá Blá blá.

Não sei como vai ser. Tento fugir à ideia idílica de filme 
que vão ser dias maravilhoso.

Mas não nego quero muito 
ter um Pai e idolatrá-lo 
como todos os rapazes.

Tanta coisa que me trouxe até 
aqui, que podia falar sobre 
isso a viagem inteira.

Acho que acima de tudo, não 
queria um dia olhar para trás 
e pensar. O meu pai morreu e 
não há nada que possa fazer. 
Não o conheci. Pronto.

Provavelmente uma história que li recentemente do Super-Homem 
também me influenciou. Ao contrário do que se pensa o maior 
poder do Super não é voar ou a força. É fazer o que está certo. E isso 
aprendeu com o pais adoptivos. 
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i want to break free
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Genebra, Suiça - 1 de março 2012, 12h30

O país tem oficialmente 3 línguas por aqui: Alemão, francês e italiano.

Quando eu era pequeno o meu pai já tinha estado prestes a emigrar para a Suiça. 

Teve de Passaporte na mão.

Mas acabou por ir para a suiça só quando eu tinha 21 anos.

Willkommen in Genf

Willkommen in Genf

WillkommenWelcome to Geneva

Benvenuti a

Benvenuti a

Bienvenue            Genève

Bienvenue à

porquê que está aqui 
um frame do Casablanca 

repetido dezenas de 
vezes?

Casablanca?!
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Deve haver uma 
explicação. A Ingrid  

Bergman era Sueca...

Eu devia ter uns 2 ou 3 anos quando “impedi” que ele emigrasse.. Numa 
daquelas coicidências do destino que nos fazem sorrir, garanti que ele 
ficasse em portugal  para sermos uma familia feliz por mais alguns anos.

Eu andava sempre a desenhar. Era a minha brincadeira favorita. Uma semana antes de o meu pai ir viajar para a Suiça. eu decidi 
usar o seu passaporte para dar azo à imaginação.

O meu pai ainda se foi 
informar se podia viajar 
com o passaporte assim. 
Disseream-lhe que não.
 Ele acabou por não ir.

Será uma 

publici...

Tropeçar

Pensas demais 
nas coisas...



12

É um  belo filme. 
Se calhar é só uma 

homenagem.

às vezes pensar nas coisas dá bom resultado. Por vezes há razões 
para determinados acontecemintos, para chegar até certo ponto.  

Quando eu tinha 7 anos os meus pais divorciaram-se. Eu nem 
estava a perceber bem o que estava a acontecer. Nem me lembro bem.

Não foi um processo muito pacifico. E desde aí a relação com o 
meu pai foi se tornando distante. Até que já praticamente não 
falávamos.

não vivemos felizes para sempre. Fomos uma familia Até 
eu ter 7 anos. Eu e os meus pais não muito abastados, mas 
felizes – achava eu – não só eram casados mas também 
sócios. Tinham o seu próprio negócio.

Como por exemplo o porquê de eu me chamar Nelson. 
É graças a este senhor. Cantor Norte americano de música 
Country. O meu avô gostava muito dele e sugeriu ao meu pai que 
eu me chamasse Nelson. Valeu a pena perguntar esta.
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Pensar demais não é defeito.Há no 
entanto que estar pronto para Nem 
sempre haver uma resposta. Nem sempre 
há um Willie Nelson no fim para dizer. 
“É por minha causa.” às vezes as coisas 
simplesmente, são como são e não vale 
a pena pensar muito nelas.

durante muito tempo vivi com muitas 
questões que não tinham a meu ver 
resposta. Era assim. No entanto, por 
vezes pode ser diferente e ainda que custe 
há que tentar.

Agora, Não penses mais nisso Nelson. Descobre

E agora como será?
Dou-lhe um abraço?

E agora ?

Claro que dás. 
Quando vivias com 

ele era normal.

Lá está ele! 
O meu progenitor.

Nelson!
Olá Filho!
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Vivi tanto tempo angustiado, ressentido, raramente tocava no assunto “o meu pai”. E agora 
aqui estou eu. A selar a minha reconciliação contigo e comigo. Com este abraço cheio de de 
esperança em não voltar a sentir mais que não gostas de mim.

Olá Pai.
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Então fizeste boa viagem?
Eu levo-te a mala.

Sim, foi boa.

Eles são extremamente
 civilizados 

Faz-se bem não é?
A Suiça é um espectáculo.Aqui
 tudo funciona muito bem.

Está tudo muito limpo
 e arranjado.

Sim...

Oh... obrigado

Ainda estou pouco à vontade.

É estranho estar ao pé do meu pai adulto.
Parece que ainda me sinto um míudo ao pé dele.

Já alguma vez 
viste neve?

Já. Na serra da 
Estrela, uma vez.
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O carro está já 
aqui. É aquele.

Que achas é um “carrito” 
jeitoso, hem?

É porreiro...

Uau. Isto parece um sonho. Ainda há pouco tempo  
sabia noticias do meu pai de 4 em 4 meses ou mais.

Era assim, desde que os meus pais se tinham 
separado. Agora recentemente ainda estava 
pior. Parecia um laço perdido, para sempre.

Parte de mim já estava conformada. Outra 
parte, a parte sonhadora, que em tempos 
acreditou que os meus pais poderiam voltar e 
poderiamos voltar a ser uma família... Bom, 
Essa outra parte, mantinha a esperança de um 
dia ter uma realação de pai e filho a sério. 

Provavelmente foi essa outra parte que me levou 
a casa dele no natal passado para o ensinar a 
mexer no Facebook e assim passar a falar mais 
frequentemente.

Mas agora, aqui, tenho de estar pleno e não deixar que nenhum framgento de mim 
me guie. O eu desilidudo que estava conformado e o eu sonhador que tinha esperança. 
Ambos precisam bater com a porta do passado e  passar a conhecer o “Pai” a partir do 
que ele é agora.

TRUM

É de um rapaz meu amigo, estou 
a pensar ficar com ele.

Coitado. Foi deportado para 
Cabo-verde, portou-se mal aqui... 

casou aqui com uma 
suiça para ganhar a 

nacionalidade
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Mas primeiro, vamos parar aqui 
algures para almoçar em Montreux.

Pouco depois 

click

click

Isto aqui tem 
muitas montanhas.

Eu vivo em Martigny que é uma vila num vale, rodeada 
de montanhas por todos os lados, ainda a semana passada 

nevou e estava -15, um metro de neve.

Ainda não vistes 
nada. Lá na zona 

onde vivo é só 
montanha.
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Essa máquina é 
mesmo profissional

hem?

depois do almoço 

É mais ou menos...

É incrível. Sempre me disseram desde miúdo

Somos mesmo parecidos...
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de volta ao caminho para martigny

Isto no verão está tudo verde. É 
lindíssimo. Andam aqui os helicópteros 

a regar... é um espeáculo

Eles aproveitam mesmo 
os seus recursos. É verdade. Há cá muitos portugueses a 

trabalhar.

Que bonito.

Este lago é enorme. Do avião pude ver o lago todo.
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Switzer land 

( / ˈ s w ɪ t s ə r l ə n d / ) , 

officially 
the 

Swiss 

Confederation) 

is 

a 
federal 

republic 
in 

Europe. While still named 

the “Swiss Confederation” 

for historical reasons, modern 

Switzerland 
is 

a 
federal 

directorial republic consisting of 

26 cantons, with Bern as the seat 

of the federal authorities, called 

‘”federal city” (German: Bundesstadt, 

French: 
Ville 

féderale, 
Italian: 

Capitale federale).[1][2][note 3] The 

country is situated in Western-Central 

Europe,[note 4] and is bordered by Italy 

to the 

Para ir de  Genéve até 
Martigny é necessário 
contornar o lago.
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Eu trabalho ali à frente. Venho todos os 
dias de Martigny para aqui.

A vida de emigrante é dura Nelson.

levanto-me cedo e venho aqui para o 
armazém e depois é que vou para o sítio onde 

é mesmo o trabalho.

De volta à terra.

Isto é Lindo. Uma cascata...

uou...

Podemos parar ali?

Sim, claro.
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Pouco depois.

Shhhhhhhhhhhhhhhhhhhh

Aqui ao pé do gelo já se 
nota o frio, imagino com 
temperaturas negativas. 

O que é que o pai faz 
mesmo aqui na Suiça?

Eu faço os isolamentos  das casas. 
É um trabalho duro por causa do 
frio. Mas nos meses de Inverno 

não se trabalha. É impossível tal 
é o frio. Menos 20. O vento parece 

que corta.
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Martigny, 16:00h

Já me sinto mais à vontade.

O meu pai lembrava-se de coisas sobre mim. 
Nunca estive obliviado como julguei.

Fiz bolo de Yougourt 
para ti. Como sei que 

gostas.

É o meu favorito!no quarto.

Isto fica mesmo rodeado de montanhas.Chegando a 
Martigny fomos pousar as coisas ao quarto do meu pai. 
Quarto que é sala, cozinha, escritório. 
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Durante o que restou desse dia eu e o 
pai fomos dar uma volta. Ele parecia 
conhecer toda a gente e estranhamente 
toda a gente parecia falar português. 
Havia muitos imigrantes na cidade. 
O meu pai,  era mais um. 

nunca me senti muito africano. 

Os suiços são muito respeitadores das regras e nunca atravessam fora das 
passadeiras. Eu aqui também não o costumo fazer. mas agora não vem ninguém 

vamos passar já aqui para o outro lado da rua.

Vamos aqui, está aqui um rapaz 
que é muito meu amigo.

Ça Va Bien!

Pouco depois.

Há no entanto em mim “coisas” que 
sinto terem vindo de África.Gosto de 
dançar. tenho ritmo no corpo.

Talvez por isso Michael Jackson fosse uma 
personagem fascinante. trazia muita 
africaniade dentro de si.
Bom, por isso e pelo filme “Moonwalker”. 
Na altura, com 6 anos, fiquei com sérias 
dúvidas. podia o MJ transformar-se num 
carro e num robot gigante como no filme?

O MJ ser apresentado como negro estando cada vez mais  branco 
também criava uma aura de mistério. Temos de ser sempre uma cor?

Branco ou negro? Não tenho de passar a minha a vida a ser uma cor.

dançar é sentir o tempo do mundo.
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Acho que o facto de sempre ter estado 
muito com a minha mãe, que é branca 
contribiu para isso.

*Criolo para :tudo bem? “tudo direito”. 
Criolo é o dialécto de Cabo-Verde. 
nas palavras do meu pai. 
“É um portugês mal falado.”

Eu não percebo Criolo, quase nada. 
Digo sempre que percebo um pouco.

tudu dretu?*

É o teu filho? 
European?!

Pois dá para perceber.
É Cabrito.

Falas criolo?

não, mas Percebo 
um pouco.

Sim, A mãe dele
 é branca.

Zé António!

Um grande amigo meu que é como eu 
uma mistura de cores. disse-me uma 
vez. Nós somos da cor da nossa mãe.

Poucos laços culturais tenho com África. 
Com Cabo-Verde, a terra do meu pai. 

Ele é exactamente o oposto de mim.Pai branco mãe negra. Apesar de opostos em receita somos
 um resultado semelhante. Demasiado claros para escuros, demasiado escuros para claros. 

Vi um TedX Africa em que foi dito que devemos recordar-nos sempre de 
onde viemos. Só assim saberemos para onde ir. Talvez tenha sido também 
isso que me trouxe aqui agora. Acho que isso é o mais importante...

 não esquecer que sou composto de duas cores mas não sou cor ou cores. 

É verdade.
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Depois de ter ido jantar a casa de um  “grande 
amigo” do meu pai estavamos de volta para 
DESFRUTAR DE UMA COISA SIMPLES E BANAL COMO 
VER ALGO NA TV JUNTOS.

ON

É uma vida muito solitária esta de 
emigrante... Se eu não tivesse a casa 
para pagar lá em Portugal. Mas tive 
mesmo de sair se não perdia a casa.

Filho sabes que o pai não tem 
dado mais ... Só não tem dado 

mais, porque não pode.

Sim.

E é assim que o teu pai se entrtém 
de noite. Estou aqui vejo 

televisão, uns filmes, estou na 
internet.

Não faz mal...

Fez. Mas agora já não faz.
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Não faz mal...

Quem é?

Então meu grande amigo Zé?! É o teu filho?!

É o meu rapaz é verdade.

Estás bom!?

Ok. Brace for Impact.

O teu pai estava 
à tua espera 

mas eu também 
estava à tua 

espera!
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eu também 
estava à tua 

espera!

Acabou? Foi bebendo uns copos para se entreter enquanto esperava, está visto.

Metade do que penso não digo. às vezes nem digo nada. 
Acho que é uma forma de tentar controlar o que sinto. Não me apetece nada. Ele está bêbado e eu só queria estar com o pai. 

Já me tinha esquecido desta característica do meu pai. Estou cansado da viagem. 

Venham lá ao meu 
quarto beber um copo!

Apetece-te Nelson? 
Vamos lá?

NÃO TE APETECE?

Eu também estava à 
espera do teu filho!
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Estou cansado da viagem. 

10 minutos depois.

As raras vezes que estava com ele enquanto crescia desaguavam 
muitas vezes nisto. Ir Visitar amigo, atrás de amigo.

Incrível agora percebo que isto de que eu não estou a gostar.

Eu também o faço. Eu invado sempre as 
minhas namoradas, amigos, amigas os com 
outro amigos. O que nem sempre é boa ideia.

Todos temos defeitos, mas quando 
confrontados com eles nos nossos pais é 
sempre um choque perceber que o que não 
gostamos neles existe também nós.

O teu pai estava 
à tua espera e eu 
também... la laJá...

Não sei se já 
te disse mas eu 

também estava à 
tua espera?!
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De volta ao quarto

Não fez.

É irónico. Isto não tem origem num determinismo genético. 
Também não é se quer consciente...

 É simplesmente natural.

Desculpa lá ele estava 
com os copos. É um 

chato este tipo.

Vamos dormir que 
amanhã temos de 

acordar cedo.

Não faz mal.

Sim.

Off

Blá, blá, blá
 da TV
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Boa noite pai.

ZZZZZZZZZZZZZZZ...

ZZZZZZZZZZZZZZZ...

Boa noite, filho.

Sermos parecidos com os nossos pais.




