Vitória Ferreira

As novas aventuras da família
Bragança

Um spin-off de Pérolas de Lizzie City. As novas
histórias da família Bragança agora ambientadas em
Lisboa, depois dos maus bocados que eles passaram
no meio do mato com uma vizinha encrenqueira e
os fofoqueiros de plantão. Novas aventuras, novos
desafios e novas experiências dessa família ousada e
irreverente
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No último episódio de Pérolas de Lizzie City,
Heitor, Araceli e Juno iriam se mudar para Portugal.
Agora veremos em detalhes a despedida deles daquele
meio de mato.
Durante os dois anos em que permaneceram em
Lizzie City, Araceli, Heitor e Juno maquinavam maneiras
de ralar peito daquele cafundó. Lizzie City para eles foi o
pior acidente de percurso que já lhes aconteceu. A pior
burrada que eles já fizeram na vida foi de se aventurar por
aquelas bandas. Só lhes deu dores de cabeça. Mas como
eles conseguiram escapar daquele lugar? Veremos a
seguir.
Heitor era macaco velho. Mais viajado do que nota
de dois reais. Andou por esse mundão velho sem porteira,
passando por lugares como Portugal, Espanha, Inglaterra,
Guiné-Bissau e Senegal. Ele tinha uma legião de
conhecidos influentes, velhos companheiros de missão. O
último lugar pelo qual Heitor passou foi Portugal, onde ele
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estivera em 2005, permanecendo ali por dez meses para
explorar o território enquanto Araceli e Juno estavam em
sua terra natal, no interior de São Paulo. Assim como
muitos brasileiros têm o tal do “sonho americano”, Araceli
e Juno tinham o que podemos chamar de “sonho
português”. Elas, juntamente com Heitor, ambicionavam
residir em Portugal.
Depois de passar dois anos penando em Lizzie
City, finalmente o problema da família Bragança teve
solução. Araceli, Juno e Heitor não tinham todos os
recursos financeiros para dar entrada no visto de
permanência nem tampouco para a homologação dos
diplomas. Eles iriam somente com a cara e a coragem,
estando sujeitos a serem barrados, presos, obrigados a
tomar laxante e serem deportados. Mas eles tinham fé em
Deus, e confiavam que a odisséia deles daria certo. E deu
certo. Não aconteceu nada daquilo citado anteriormente.
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Chegou pelo correio o que eles precisavam: uma
carta de recomendação da igreja de um pastor conhecido
de Heitor lá de Portugal, convidando a família Bragança
para as festividades de verão da igreja. A carta de
recomendação era para ser apresentada quando eles
entrassem no país, no Serviço de Estrangeiros e
Fronteiras. Eles automaticamente entrariam com o visto
de turista, que tinha duração de três meses. E quando
eles juntassem dinheiro trabalhando ali, eles davam
entrada no visto de residência.
Os preparativos para a mudança iam a todo o
vapor. Araceli, Heitor e Juno andavam como aloprados
pelos cantos da casa fazendo as malas. Durante um bom
tempo, eles mantiveram em segredo a ida deles para
Portugal, para evitar que entrasse areia nos planos deles.
Mas agora já não era segredo, e todos sabiam da partida
da família Bragança. Viagem marcada, passagens
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compradas, e aparentados esperando por eles lá na
“terrinha”.
Tudo pronto, agora era momento da despedida. A
família Bragança partiria no dia seguinte para Palmas, e
de lá seguiriam para Portugal. Araceli, Juno e Heitor
passaram nas casas de todos os seus conhecidos para
despedir-se deles. Aquela foi a noite das despedidas. As
últimas casas foram a da assistente social Jesus e a da
policial Valéria. Jesus presenteou Juno com uma
camiseta da festa das mães daquele ano. A festa das
mães era um evento tradicional em Lizzie City onde as
mães aproveitavam para encher o caneco e soltar as
frangas. Logo as mães, criaturas que na ordem natural
das coisas deveriam ser seres doces, meigos, femininos e
angelicais e mereciam uma homenagem baseada nessas
qualidades.

Só

que

não.

Lá,

essas

mães

que

participavam dessa festa, bebiam feito homem. Mas
voltando ao assunto da despedida, Juno ficou bem feliz
pelo presente que ganhara.
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E por último, Araceli, Juno e Heitor passaram na
casa da policial Valéria, que chorou a partida deles.
- Vou sentir saudades. – disse Valéria – Que Deus
possa abençoar vocês nessa nova experiência.
- Também ficaremos com saudades. Vocês foram
amigos e tanto para a gente. Valéria, veja se vá para a
igreja. Não fique sem congregar. Pega no pé da Suelene
para vocês irem para a igreja. – disse Araceli.
Paralelamente, Heitor e Barros se despediram.
- Obrigado por tudo. Você nos deu a maior força
quando a outra ali queria nos acusar injustamente. Somos
realmente gratos. – disse Heitor.
- Imagine, amigos são para essas coisas. – disse
Barros.
Enquanto isso, Juno e Andréia se despediram. As
duas melhores amigas iriam ser separadas pela distância.
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- Sem melodrama, ok? A internet foi feita para
juntar quem está longe. Vou sentir saudade das horas a
fio que passamos brincando. Mas um dia eu volto para
visitar. – disse Juno.
- Ju, você é dez. Também vou sentir saudades.
Faça uma boa viagem e seja feliz lá no estrangeiro.
Vamos nos falar sempre por Facebook e MSN – disse
Andréia.
E assim aconteceram as despedidas.
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A casa se encontrava vazia. Os móveis haviam
sido vendidos, restando apenas os colchões no chão para
que o trio dormisse, isopor para a água gelada e as malas
prontas.
No dia seguinte, Araceli, Juno e Heitor acordaram
bem cedo de manhã e se prepararam para a viagem. Eles
iriam para Palmas na van do César, o cara que ficava fulo
da vida quando chupavam laranja dentro da van dele.
O “trio parada dura” se despediu de todo mundo,
mas ainda faltava alguém. Naquela manhã, Cabeçota não
desperdiçou sua última oportunidade de fazer pirraça. Ela,
juntamente com Marielle, foi lá se “despedir” deles
quando eles esperavam a van na frente de casa. Paulênio
ficou em casa mesmo, porque ele era uma pessoa que
não cheira nem fede. E além do mais, as pinimbas eram
com Rosa e Marielle, pois Paulênio chegou bem depois
da encrenca armada por sua esposa e filha.
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- Então quer dizer que vocês vão para Portugal? –
disse Rosa.
- Pois é, não é? Quem pode, pode. E quem não
pode chupa dedo. – disse Araceli.
- Agora estamos por cima do jabá. Vocês nos
atentaram o tempo todinho, agora nós é que estamos em
vantagens. Nós vamos para Lisboa e vocês continuarão a
viver essa vidinha medíocre em Lizzie City. Eu só
lamento. – disse Heitor.
- Continuarei achando vocês uma corja de
antipáticos e prepotentes. – disse Rosa.
- E nós que o digamos. – disse Araceli - Eu nem
esquento com o que você pensa de mim. Concorrência
não me atinge. Eu tenho antídoto para o seu veneno.
- E Marielle, já que eu vou embora mesmo, quero
falar umas boas verdades para você que eu sempre quis
falar, mas nunca tive oportunidade. Ô guria, tu é
insuportável. E vai uma dica para tu. Quando você quiser
criticar uma pessoa, tenha a decência de falar na cara.
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Você não tem coragem, porque sabe que está sujeita a
levar uns bons tabefes do meio da fuça. Eu nunca fiz
nada pra tu, para que você me desse o dedo do meio nas
minhas costas. Só tem uma explicação: recalque. Sua
sandália rasteirinha já se parte no meio somente com o
reflexo do meu Manolo Blahnik. E agora, eu estou indo
para Portugal e você está condenada a ficar aqui nesse
fim de mundo pro resto da vida. Mata Peru!
- Repete aí! Do que você me chamou?! –
esbravejou Marielle.
- Mata Peru! – disse Juno.
As duas trocaram uns puxões de cabelo e uns
golpes, mas logo foram separadas. Ainda deu para Juno
dar uma valente bofetada na cara de Marielle, que ficou
chorando igual a uma menininha de jardim de infância.
- Isso é pelo que você andou falando sobre mim
pela cidade! – disse Juno. – E você, Rosa, não passa de
uma usuária.
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- É mesmo. Vê se controla essa sua larica, senão
você vai estourar de gorda. – disse Araceli.
- Olha, a van chegou. Se embora, negada. – disse
Heitor.
- Tchauzinho, recalcadas. – disse Araceli.
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O trio parada dura entrou na van do César com
estilo. E para trás ficaram os recalcados da família
Aquino. Cabeçota e companhia.
Dentro da van, só de boa. Juno, Araceli e Heitor
estavam com sorrisos de orelha a orelha. E para andar na
contramão do sistema, eles ainda fizeram um lanchinho
dentro da van.
- Eu como mesmo e não estou nem aí. Estou
pagando setenta pilas para viajar nesse veículo. E além
do mais, eu não estou comendo nada comprometedor.
Não é farofa, não é laranja. Então está de boa. Ou
chocolate aerado também dá alergia nos outros? – disse
Juno.
- A irreverência de Juno. – disse Araceli.
- Estou vendo que isso não vai mudar mesmo. E
ainda bem por isso. – disse Heitor.
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Três horas depois, Araceli, Juno e Heitor chegaram
a Palmas. Eles ficariam no Hotel Fit, lá no centro.
- Mal posso esperar para viajar. – disse Juno.
- Ainda bem que é daqui a dois dias. – disse Heitor.
- Então, já estão afiados no português de Portugal?
– perguntou Araceli.
- Lógico. – disse Juno – Eu é que não vou passar
vergonha.
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No dia seguinte, Araceli e Juno foram ao salão de
beleza.

Elas

fizeram

cabelo,

unhas,

sobrancelha,

depilação. Para elas, era um prazer perder tempo no
salão. E no final, o resultado foi ótimo. Cabelos bem lisos
e chapados, sobrancelhas desenhadas, pernas lisinhas e
esmalte rosa Pink. Assim que saíram do salão, Juno e
Araceli foram comprar sapatos novos para viajar de avião.
Depois de uma manhã inteira de salão e compras,
Araceli e Juno voltaram para o hotel.
- Quem são vocês? – perguntou Heitor.
- Ah, vá, Heitor. – disse Araceli.
- Vocês estão simplesmente irreconhecíveis. –
disse Heitor.
- Nada que um salão de beleza não possa fazer. –
disse Juno.
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- Agora estamos prontas para arrasar em Portugal.
– disse Araceli.
Na noite do dia seguinte, aconteceu o culto de
despedida na igreja da Quadra 112. A energia elétrica
caiu, deu um blecaute e a igreja ficou só na luz das velas.
Mas com muita oração, a energia voltou. Heitor, Araceli e
Juno

tomaram

homenageados.

seus

lugares

Muitos

no

abraços

púlpito
de

e

foram

despedida

e

fotografias.
Depois do culto, o casal de pastores amigos deles
convidou-os para ir comer pizza no quiosque. Araceli,
Juno e Heitor partiriam no dia seguinte bem cedo de
manhã.
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Araceli, Juno e Heitor voltaram para o hotel lá para
a meia-noite.
- Se embora dormir, meu povo. Porque amanhã a
gente vai ter que pular da cama lá para as quatro da
matina. – disse Araceli.
- É amanhã. – disse Juno – Portugal, aí vou eu.
- Lizzie City ficou no passado. Agora, que venham
os novos desafios. – disse Heitor.
Os três se recolheram, apagaram as luzes, ligaram
o ar condicionado e caíram na cama. Mas quem disse
que Juno conseguiu dormir? A menina não parava de se
rolar na cama de tanta ansiedade. Aquele friozinho na
barriga, a ansiedade, amanhã ela viajaria de avião pela
primeira vez. Parecia uma longa noite.
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Até que finalmente o despertador tocou. Quatro da
manhã. O “trio parada dura” levantou-se prontamente da
cama e fizeram fila no banheiro.
Alguns minutos depois, Araceli, Juno e Heitor
estavam prontos. Chiques no último, eles pareciam
magnatas. O pastor amigo deles iria levá-los ao
aeroporto.
Antes de sair, Araceli, Juno e Heitor fizeram uma
oração agradecendo por eles terem sido tirados de Lizzie
City e pedindo a Deus proteção e sucesso na viagem.
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No aeroporto, Araceli, Juno e Heitor fizeram o
check-in. Em aeroportos minúsculos como os de Palmas,
nem fila tinha. Então, foi rápido. Depois, eles ficaram
esperando um pouco na praça de alimentação até dar a
hora de ir para a sala de embarque.
Momento de embarcar. Os portões de vidro se
abriram, e todos os passageiros caminharam pela pista
rumo à aeronave. Araceli, Juno e Heitor desfilavam
felizes, e até deram uma paradinha para uma fotografia
perto do avião.
Na aeronave, Juno, Araceli e Heitor procuraram os
assentos designados para eles e se acomodaram.
- A janela é minha. – disse Juno.
- Beleza. Eu fico no corredor, porque assim fica
mais fácil levantar-se para ir ao banheiro. – disse Heitor.
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- Você já está pensando em banheiro? – perguntou
Araceli.
- Também não é para tanto, é só se eu precisar,
coisa que eu duvido muito. – disse Heitor.
- Então eu fico no meio, porque é o segundo lugar
mais perto da janela. – disse Araceli.
Quando o avião decolou, foi uma felicidade só.
Juno mal podia acreditar, e em seu pensamento ela disse:
“está voando”. Sensação boa. Araceli começou a ter dor
de ouvido.
- Mascando o chiclete, o ouvido pára de doer. –
disse Juno, oferecendo um chiclete para sua mãe.
Quando o avião ganhou estabilidade nos ares, as
comissárias

de

bordo

passaram

pelos

corredores

entregando o café-da-manhã. O “trio parada dura”
devorou tudo com voracidade, pois ainda não haviam
comido nada. Comer em aeroporto custava o olho da
cara, e economia era a palavra-chave no momento.

19

As novas aventuras da família Bragança

09

Aquele era um vôo doméstico para Brasília. E de
Brasília é que eles seguiriam para Lisboa em um vôo
internacional.
Quarenta minutos depois, Araceli, Juno e Heitor
chegaram a Brasília. Lá eles passariam o dia inteiro no
aeroporto, pois o vôo para Lisboa só seria às seis da
tarde. E no momento, eram sete e meia da manhã. Seria
um longo dia de espera. Pessoas normais costumariam
se estressar com toda essa burocracia aeroportuária. Mas
o “trio parada dura” nem se importava com isso, aliás,
eles estavam bem felizes por estar caminhando rumo ao
“sonho português”.
De um telefone público do aeroporto, Araceli fez
um telefonema para o prefeito de Lizzie City, cujo nome
era Zé Pretinho, para ter a certeza de que ele depositara
o salário daquele mês em sua conta. E então veio a
bomba atômica. Um futriqueiro ou futriqueira lá do
postinho de saúde inventou uma esparrela de que
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naquele mês Araceli não havia trabalhado. A mais pura
da mentira. Araceli bateu o telefone de volta pro gancho
com raiva.
- Mas que sacanagem é essa! Isso é ridículo! –
disse Araceli - Heitor, você acredita que um miserável
falou pro prefeito que euzinha aqui não trabalhei esse
mês?! Sabendo que nesse último mês foi o que eu mais
trabalhei feito uma condenada. Além do meu trabalho, eu
ainda fiz o trabalho do médico fazendo inúmeros partos,
eu fiz o trabalho da secretária de saúde ao andar por
Palmas inteira entregando relatório na SESAU, eu atendia
os doentes fora do meu horário de expediente. As
pessoas iam lá em casa de madrugada para me chamar
porque fulano passou mal. Hora extra que é bom nada. E
agora vem esse FDP com caozada pro prefeito dizendo
que eu não trabalhei. Mas será possível que Lizzie City
não me dá sossego nem quando eu já não pertenço mais
à ela?! Eu fico irada com um trem desses!
- Isso é um absurdo. Esse povo de Lizzie City é
usado pelo capeta, só pode. – disse Heitor.
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- Mãe, você vai voltar para aquele telefone e
defender a sua tese para o prefeito. O mesmo que você
falou para nós agora, você vai falar para ele. Esse é o
nosso momento, a nossa viagem dos sonhos e nada pode
estragar. Você não merece viajar para Lisboa com esse
aborrecimento. Não permita que Lizzie City volte a nos
importunar. – disse Juno.
- Você tem uma noção mais ou menos de quem
foram essas pessoas que falaram isso para o prefeito? –
perguntou Heitor.
- Tenho sim. A Jucismária e o Doutor Zé Leito. –
disse Araceli.
- Zé Leito? E que com que moral ele vem falar um
trem desses, sabendo que o único que não trabalha é
ele? O camarada aparece lá uma vez por década e ganha
um salário astronômico. Mande ele ir… - disse Juno.
- Olha o palavreado, Juno. Era só o que me faltava
você se tornar uma miniatura de Dercy Gonçalves. –
disse Heitor.
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- Pois eu vou agora falar umas cobras e lagartos
para esse prefeito. – disse Araceli.
Araceli pegou o telefone e falou o bicho. Disse tudo
aquilo que dissera para Heitor e Juno e ainda mais um
pouco. Araceli era de natureza calma e controlada, mas
naquele momento ela subiu nas tamancas para defender
sua tese e fazer valer seus direitos trabalhistas.
- Pronto, polêmica resolvida. O prefeito vai
depositar daqui a pouco. Pegaremos a grana no caixa
eletrônico, e então podemos ir à loja de câmbio para
comprar euros. – disse Araceli.
- Idealismo é a palavra-chave para se conseguir o
que quer. – disse Juno.
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Naquele dia, Araceli, Heitor e Juno passaram o
tempo todo comendo coxinha, passeando pelo aeroporto,
tirando milhares de fotografias e conversando.
- Ainda bem que a melodramática da minha avó
compreendeu. Achei que ela teria um chilique. – disse
Juno.
- É bom mesmo. Eu também pensei nisso. Mas
com ou sem chilique, nós vamos para Portugal do mesmo
jeito. Cansei de ficar no cabresto da minha mãe. Ela está
ficando velha e com aquela frescurite da síndrome do
ninho vazio. E além do mais, eu sou maior de idade,
vacinada, me casei, me tornei mãe e ninguém manda em
mim. – disse Araceli.
- Durante toda uma vida, ela exerceu autoridade
em excesso sobre você. Agora a realidade é outra. –
disse Heitor.
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Durante a tarde, o “trio parada dura” procurou
meios de se entreter enquanto esperavam pelo vôo.
- Queda-de-braço. – sugeriu Juno.
- Juno e a queda-de-braço. – disse Araceli –
Digamos que você seja uma viciada nível 99.
- Com certeza. É endorfina pura. – disse Juno.
- Eu ganharia de vocês duas juntas. – disse Heitor.
- Isso é o que veremos. – disse Araceli.
- Está me desafiando,é? – disse Heitor.
- Digamos que sim. – disse Araceli.
E a disputa começou. O casal 20 medindo forças.
- Ganhei. – disse Araceli.
- No mínimo você deve ter escorado na mesa com
a outra mão. – disse Heitor.
- Não, ela jogou honestamente. Portanto, você
perdeu. – disse Juno.
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A partir daí, a disputa continuou intercalada e
aleatória. Juno também entrou na brincadeira e os três se
divertiram muito. E nem viram o tempo passar.
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Araceli, Juno e Heitor já se encontravam na sala de
embarque, em seus últimos minutos de Brasil. E então,
todos os passageiros percorreram o túnel que dava
acesso a porta da aeronave.
Dentro do avião da TAP, a família Bragança
acomodou-se nas poltronas.
- Enfim no vôo internacional. – disse Heitor.
- Mal posso esperar para chegar a Lisboa. – disse
Araceli.
- Enquanto isso, eu vou aproveitando o avião aqui.
Ê conforto! – disse Juno.
Já nos ares, todos os passageiros devoravam suas
bandejas de jantar.
Após o jantar, cada um procurou meios de se
entreter. Heitor estava lendo um livro, Araceli estava
ouvindo música e Juno assistia a um filme. Lá para as dez
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da noite o sono veio e todo mundo capotou. O “trio parada
dura” dormia como uns anjinhos, depois de passar um dia
inteiro no terminal do aeroporto.
De manhã cedo, eles tomaram um reforçado caféda-manhã. Faltava pouco para a aterrissagem em Lisboa.
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Quando a

aeronave aterrissou

na

pista

do

Aeroporto da Portela de Sacavém, todos os passageiros
aplaudiram.
Na fila do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, foi
uma ansiedade só. Um medo lascado de tudo dar errado.
A fila era enorme e inacabável, e a tensão aumentava
cada vez mais. Depois de momentos que pareceram
intermináveis, finalmente chegou a vez da família
Bragança. Heitor mostrou a carta de recomendação. O
homem nem precisou abrir a carta, só de olhar o
remetente, que era a Assembléia de Deus do Marquês de
Pombal, deduziu que a família Bragança veio a Portugal
para um evento religioso. Veio um alívio. Araceli, Juno e
Heitor conseguiram entrar em Portugal oficialmente.
- Conseguimos. – disse Heitor.
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- Quando se está nos caminhos de Deus, tudo vai
bem. O cara lá nem abriu a carta, só de ver que era da
igreja, ele nos deixou passar. – disse Araceli.
- Por isso que é bom ser evangélico. – disse Juno.
Os três foram pegar as malas deles na esteira e
depois foram para o terminal do aeroporto para esperar
que Cristina Léia fosse os buscar. Cristina era irmã do
cunhado de Juno, mas as duas não se conheciam.
Apenas Heitor conhecia Cristina.
Alguns minutos de espera, Cristina os encontrou.
- Fiquei preocupada. – disse Cristina – Vocês
disseram que o vôo tinha chegada prevista para as seis
da manhã, mas chegou às sete.
- Atraso de vôo. É normal. – disse Heitor – Cristina,
eu te apresento Araceli, minha mulher e Juno, minha filha.
- Prazer em conhecê-las. – disse Cristina – Juno,
como você cresceu. Em 2005 o Heitor mostrou uma foto
sua, e você tinha lá para os seus nove anos de idade.
Quantos anos você tem agora mesmo?
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- Dezesseis. – disse Juno – Faço dezessete ainda
nesse ano, em agosto.
Todos pegaram um taxi para a casa da Cristina,
visto que o marido dela estava com o carro no trabalho.
Juno estava encantada com a cidade de Lisboa. Um
mundo novo. Possibilidades novas. Totalmente o oposto
de

Lizzie

City.

Juno

estava

deslumbrada,

porém

disfarçava bem, que era para não se parecer com uma
caipira retirante.
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Cristina morava na Quinta da Francelha. Um lugar
bem antigo e tradicional, com um casarão lá de mil
oitocentos e bolinha. Logicamente, Cristina e seu marido
não moravam no casarão, e sim em uma das casinhas
que havia lá na propriedade. Eles moravam sem pagar
aluguel, e em troca da moradia eles cuidavam do jardim
do casarão uma vez por mês.
A casinha era pequena, porém confortável. O fato
de

ser

antiga

atribuía-lhe

certo

charme.

Cristina

direcionou seus hóspedes ao quarto e deu lhes as
coordenadas.
- Eu agora tenho que voltar ao trabalho. Mas vocês
fiquem à vontade. – disse Cristina.
Cristina voltou para o trabalho. Então, o “trio
parada dura” tratou se de acomodar.
- Eu agora vou à casa de banho para tomar um
banho, ô pá. – disse Juno.
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- Juno, a portuguesa. – disse Heitor.
- Pois é, eu tenho de me adaptar. – disse Juno.
Juno foi primeiro, em seguida Araceli e por último
Heitor.
Após o banho, o “trio parada dura” resolveu puxar
um ronco. Viagens internacionais costumam cansar um
bocado, ainda mais para eles que passaram um dia
inteiro no aeroporto em Brasília.
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Sem nada para fazer, estando na casa dos outros,
Juno passou a tarde inteira vendo TV. E foi ótimo, pois
era TV a cabo, coisa que em Lizzie City não se sentia
nem o cheiro. Em Portugal, todo mundo tem TV a cabo. E
isso era muito bom.
Depois, a família Bragança tirou as primeiras fotos
em solo português. Saíram lindas fotos. Juno trajava a
camiseta da Festa das Mães que ganhara da assistente
social Jesus em Lizzie City. E isso tornava as fotos dela
ainda mais legais e criativas, pois Juno usava algo que
remetia à sua antiga morada (lugar que ela odiava por
sinal), estando já em Lisboa.
O que mais admirou em Juno foi o horário de
verão. Nove da noite e tudo claro. Parecia cinco da tarde.
- Ê doideira. – disse Juno.
Mais tarde, começou a caçada por casa para
alugar para a família Bragança. Cristina e seu marido
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andaram fazendo alguns contatos e já tinham um lugar
em mente. E à noite, todos foram ver o apartamento em
questão, que se localizava lá no Bairro Alto. Detalhe: eles
teriam de dividir o apartamento com outra mulher, que
também era brasileira.
Chegando lá ao apartamento, eles foram recebidos
por Laurine, a brasileira em questão. Bastante simpática e
hospitaleira como todo brasileiro que se preze. E se
simpatizaram na hora. Assim como a família Bragança,
Laurine também era evangélica.
O apartamento era confortável e antigo, planejado
especialmente por Marquês de Pombal.
- Gostei do apartamento. – disse Heitor.
- Eu também. – disse Araceli.
Eles morariam no apartamento. Iriam se mudar
para lá no dia seguinte. Problema da moradia resolvido,
todos voltaram para a quinta.
- Conseguimos. Simpatizei-me com o “apê”. – disse
Araceli.
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- Perfeito para vocês. A Laurine é evangélica, como
nós. É assim que deve de ser. Conviver com pessoas
cristãs . Em muitos desses lugares, se pega inquilinos
cachaceiros, e isso não é nada agradável. – disse
Cristina.
- Concordo plenamente. Dividir a casa com gente
bagunceira não rola. – disse Juno.
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No dia seguinte à noite, a família Bragança mudouse para o apartamento no Bairro Alto. Visto que o
apartamento era dividido, Juno teria de dormir no mesmo
quarto que seus pais.
E então, Laurine conheceu melhor os novos
inquilinos.
- De que estado do Brasil vocês são? – perguntou
Laurine.
- De São Paulo. – respondeu Araceli – E você, veio
de onde?
- Minas Gerais. – disse Laurine.
- É tudo vizinho. – disse Heitor.
- Então você é evangélica? – perguntou Juno.
- Da igreja Sara Nossa Terra. - disse Laurine – E
vocês, são de qual denominação?
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- Assembléia de Deus. – disse Juno.
- Qual é vossa profissão? – perguntou Laurine.
- Eu sou enfermeira. – disse Araceli.
- Radiologista. – disse Heitor.
- Já eu aqui sou só uma mera estudante. Ou nem
isso. Terminei o ensino médio e agora estou na peleja
para conseguir fazer faculdade aqui. – disse Juno.
- Tem algum curso em mente? – perguntou
Laurine.
- Direito. – disse Juno – É um ótimo curso e tem
tudo a ver comigo.
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Araceli, Juno e Heitor estavam felizes da vida por
estarem morando em Lisboa. Saíram de um fim de mundo
para ir morar em um país de primeiro mundo. Eles
passeavam, tiravam fotos, andavam com os transportes
de lá. Tomaram ônibus, metrô, ascensor, bonde. Heitor já
conhecia todo o sistema. Araceli e Juno conheceram a
cidade naquele dia. Começo do mês de julho, era verão e
aquele clima mediterrâneo era tudo de bom. Respirando
ares diferentes, vendo um mundo totalmente oposto do
qual eles viviam antes.
- Estou amando essa cidade. – disse Araceli.
- Eu que o diga. – disse Juno – Pode ser até uma
falta de patriotismo minha, mas isso aqui está mais bonito
que o Brasil.
- Você nunca foi patriota, Juno. – disse Heitor.
- É normal. – disse Araceli.

39

As novas aventuras da família Bragança

- Confesso que Portugal para mim é também minha
terra. – disse Heitor.
- Simpatizei-me com aqui. Mais desenvolvido e
aqui se encontra coisas que não há no Brasil. – disse
Araceli.
- Com certeza. – disse Juno.
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Conhecidos do lugar, agora o “trio parada dura”
precisava se ajeitar em termos de trabalho e estudo.
Como diz o ditado, rapadura é doce, mas não é mole.
Sem homologação de diploma, nada feito. Araceli não
poderia ser enfermeira e Heitor não poderia ser
radiologista. E Juno, que terminara o Ensino Médio no
Brasil, agora precisava de uma faculdade. E tudo é mais
difícil para brasileiros sem visto de residência.
- Vamos ter de nos virar com o tal do Home Care. –
disse Heitor.
-

Que

traduzindo

significa

trocar

fralda

de

idosinhos. Cinco anos de enfermagem para depois acabar
nisso. Mas eu enfrento. Aqui eles pagam bem. Isso vai
ser provisório, até eu conseguir homologar o meu
diploma. – disse Araceli.
- Já eu estou preocupada. Eu não quero ficar
parada sem estudar, perdendo tempo valioso. E se for
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para trabalhar, eu quero trabalhos bons como estágios ou
como policial. Nada de subemprego. – disse Juno.
- Deus é por nós e ele não vai nos desamparar.
Nenhum lugar é o céu, mas precisamos vencer os
desafios para conseguir nossos objetivos. – disse Heitor.
- Tem razão. Nova terra, novos desafios a serem
enfrentados. – disse Araceli.
- Vai começar a nossa busca. – disse Juno.
- E vamos tratar de legalizar a nossa situação,
porque ser ilegal no país e trabalhar como doméstica não
rola. – disse Araceli.
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Laurine iria os ajudar nessa missão.
- Eu tenho dois empregos. Empregada doméstica.
No total, eu tenho uma renda de quatro mil euros por
mês. Muito mais do que eu ganhava lá no Brasil. As duas
casas em que eu trabalho ficam na mesma rua, e isso é
ótimo. É lá em Oeiras. – disse Laurine.
- Interessante. – disse Araceli.
- Eu já trabalhei em muitos lugares. Eu sou macaca
velha. Cuidei de idoso, fui babá, faxineira, trabalhei em
outra cidade, acredita que até sapato eu já engraxei? Um
patrão mala que eu tive me explorava até. Ele me
mandava engraxar os sapatos dele. Sozinha eu cuidava
do casarão inteiro. Até que um dia eu não agüentei mais e
vazei de lá. Depois ele ficou chorando a minha partida,
dizendo que eu limpava a casa lindamente. Ah, vá. –
disse Laurine.
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- Todos os patrões daqui são enjoados desse jeito?
– perguntou Araceli, já com medo.
- Imagine, há patrões maravilhosos. Cada um é
único. É o caso das minhas duas patroas. A dona Ayda é
chata de galocha, mas a dona Sofia é uma ótima patroa.
– disse Laurine.
- Você, que tem influências, poderia nos ajudar
nisso? De preferência na área do Home Care, que para
nós fica mais próximo da área da saúde. – disse Heitor.
- Lógico, com certeza. – disse Laurine.
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Laurine fez seus contatos, mexeu uns pauzinhos e
surgiu um emprego temporário para Araceli, onde ela teria
de cobrir férias de uma russa ou ucraniana que foi para a
terra dela. Na área do Home Care. Um casal de idosos
para cuidar. Mil e quinhentos euros em um mês já
garantido. Havia, porém uma pequena treta. Araceli
trabalharia como interna. Dormir em serviço. Folga só nos
finais de semana. Mas era só um mês mesmo, então não
haveria problema.
- Challenge accepted. – disse Araceli.
E assim foi. Araceli foi trabalhar para ganhar
dinheiro. Heitor continuava desempregado.
O emprego até que era bom. Calmo demais, sem
problemas. Só que não. Araceli não estava acostumada a
esse tipo de trabalho. Além de dar a medicação para os
velhinhos,

ela

ainda

tinha

de

cozinhar,

fazer

supermercado, trocar fralda, colocar para dormir, limpar a
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casa e o mais pesado: dar banho neles. Araceli era
magrinha e com 1,60 de altura, e aquele trabalho braçal
era impossível para ela. Ela penava para dar banho
naqueles senhores de terceira idade. Sem contar que
Araceli era uma enfermeira com ensino superior, e agora
estava trabalhando como doméstica. Ela não estava
gostando da idéia.
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Numa manhã de quarta-feira, Heitor e Juno foram
visitar Araceli no trabalho. Ficava lá no bairro Pontinha,
que era uma estação de metrô da linha azul. Para chegar
até lá, eles pegavam o metrô na Estação Baixa Chiado,
que ficava lá perto do Bairro Alto mesmo.
- Mãe, que saudades. – disse Juno – Como você
está?
- Mais ou menos. – disse Araceli, com as
expressões bem abatidas.
- Então, muito trabalho? – perguntou Heitor.
- E bota trabalho nisso. – disse Araceli – Venham,
eu vou apresentar vocês aos senhores.
O casal de velhinhos estava na sala de estar vendo
televisão.
- Senhor Monteiro e Senhora Laurinda, este é meu
marido e esta é minha filha. – disse Araceli.
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Heitor e Juno cumprimentaram os senhores.
Depois, o “trio parada dura” foi até à cozinha para
conversar.
- Não está sendo fácil para mim. Estou sendo uma
legítima empregada doméstica. Além de cuidar dos
senhores, eu ainda tenho de fazer todo o serviço da casa
e cozinhar para eles. E cozinhar seguindo a dieta deles,
pensa num trem difícil. Dar banho neles então é terrível.
Ainda bem que eles só tomam banho duas vezes por
semana. – disse Araceli.
- Realmente complicado. – disse Heitor – Mas por
enquanto não temos opção. Pior ainda é para mim, que
não consegui emprego.
- Você está bem abatida. – disse Juno.
- Eu não estou acostumada a isso. Estudar cinco
anos de enfermagem, ter uma sólida carreira de
dezesseis anos de profissão e no final eu ter de trocar
fralda. Eu estou parecendo uma patricinha, reclamando
da minha condição. – disse Araceli.
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- É assim mesmo, é normal. Você tem o direito de
reclamar. Mas tudo isso é provisório. Logo conseguiremos
homologar nossos diplomas e trabalhar na nossa área. –
disse Heitor.
- Que assim seja. Apesar de todas as dificuldades,
eu não desisto fácil. Afinal de contas, a vida é repleta de
desafios e cabe à nós vencê-los. – disse Araceli.
-

Somos

imbatíveis.

Vencemos

os

desafios

propostos por Lizzie City, agora vencer os desafios de
Lisboa será fixinha. – disse Juno.
- Com certeza. – disse Heitor – E Araceli, eu posso
ajudar você em relação aos banhos. Quais são os dias da
semana que eles costumam se banhar?
- Quarta e sábado. – disse Araceli.
- Então a partir de agora você vai ver a minha cara
nas quartas e sábados. Eu não deixaria meu amorzinho
pequenininho fazendo esse trabalho braçal sem mim para
ajudar. – disse Heitor.
- Obrigada, amor. Você não existe. – disse Araceli.

49

As novas aventuras da família Bragança

- Eu também venho junto para ver a minha mamãe.
– disse Juno.
E assim foi. Nas quartas e sábados, Heitor ajudava
Araceli a dar banho nos senhores. Juno ia também. Como
eles iam bem cedo para lá, Juno ficava dormindo no
quarto enquanto seus pais trabalhavam no banho. A
ajuda de Heitor foi ótima para Araceli. E os senhores
também agradeciam. A senhora Laurinda ficava na
defensiva, um estranho ajudando no banho. Mas o senhor
Monteiro chegou até Heitor e disse que ele era um anjo.
Juno estava passando bem. Nos dias em que ela ia
lá com Heitor, ela tomava um ótimo café-da-manhã assim
que acordava.
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Domingo de manhã, dia de culto. Após o café-damanhã, a família Bragança pegou o metrô da Linha
Amarela na Estação do Rato até a Estação do Senhor
Roubado. Do Senhor Roubado, eles andaram um
pouquinho até chegar a um pequeno bairro chamado Vale
do Forno. Lá ficava a Igreja Mel. Uma igreja composta por
africanos, muitos deles discípulos de Heitor do tempo em
que ele fora missionário na África, inclusive o pastor da
igreja. E além do mais, no tempo que Heitor estivera lá
em 2005, ele freqüentava aquela igreja.
O culto era sempre animado. Começava com os
louvores no dialeto crioulo, ao som dos tambores e das
palmas. Nada melhor em um domingo de manhã.
Logo depois, o pastor apresentou a família
Bragança como visitante, mas que pretendia congregar lá.
E Juno teve oportunidade para cantar. Ela cantou a
música, que tinha por título De Repente.

51

As novas aventuras da família Bragança

Depois de mais alguns cânticos, chegou o
momento da pregação, que ficou com Heitor.
Aquele foi um ótimo culto. Após o culto, eles foram
convidados para almoçar na casa do Mário, outro
discípulo de Heitor nos tempos de África. Lá eles
reencontraram outros conhecidos de Heitor, inclusive
Sábado, uma discípula de Heitor. Ela tinha esse nome
porque era comum em seu país que as meninas
recebessem o nome do dia da semana em que nasceram.
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Verão em Portugal, não tinha coisa melhor. Um
verão agradável e ameno, ares mediterrâneos. Bem
diferente do verão quase eterno do interiorzão do
Tocantins. Lá era um verão seco, meses sem chover, um
autêntico forno de quarenta graus.
Araceli, Juno e Heitor passeavam por Lisboa com
freqüência. Visitando lugares como a Torre de Belém,
Baixa Chiado, Restauradores, Vasco da Gama. Embora a
família Bragança tivesse ido para Portugal de mudança,
eles aproveitavam tudo aquilo como se estivessem de
férias. Um cenário lindo para o conto de fadas estrelado
pela família feliz do comercial de margarina.
Mas nem tudo eram flores. O emprego de Araceli
chegou ao fim e Heitor ainda continuava desempregado.
Juno ainda estava de boa, mas quando chegasse
setembro já era motivo para se preocupar. Juno queria
cursar a faculdade, e morria de medo de não conseguir. O
visto de turista venceria daqui a dois meses, e isso era
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motivo de preocupação. Juno era uma pessoa alto astral,
humorística, sarrista, brincalhona, piadista. Mas as
preocupações com seu futuro e a possibilidade de dar
tudo errado estavam a deixando triste. Ela se apavorava
só de pensar em ter de ficar parada, sem estudo e
ignorante, ou ter de entrar no subemprego. Juno era
soberba e não aceitava de jeito nenhum a idéia de ser
uma baby-sitter, vendedora ou uma garçonete. A Juno,
idealista e com sangue nos olhos, não, isso nunca. E
também seus pais não a permitiriam que ela, uma menina
tão nova e tão talentosa entrasse nesse mundo dos
subempregados. Nada contra, pois todo trabalho é digno,
exceto o de rodar a bolsinha. Mas pessoas inteligentes
como Juno mereciam coisa bem melhor.
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Numa noite, Laurine, Araceli e Juno conversavam
sobre a vida.
- Juno está preocupada com a questão dos
estudos. Ela tem medo de que não dê certo. – disse
Araceli.
- Vocês precisam ir até a faculdade procurar saber
como funciona o sistema. Matrícula, vestibular, essas
coisas. Ou ir à Segurança Social procurar saber. – disse
Laurine.
- Espero que dê certo. Estou sofrendo aqui de
véspera, só com a possibilidade de eu não conseguir
estudar e ficar encostada e desqualificada. – disse Juno.
- Mas lembre-se. Isso pode não dar certo, porque
você é ilegal no país. Então esteja com o psicológico
preparado para perder um ano. – disse Laurine.
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Juno já estava mal, e agora vem Laurine para lhe
jogar um balde de água gelada. Enquanto Araceli e
Laurine conversavam na cozinha, Juno saiu à francesa e
foi chorar no quarto.
- Está chorando por quê? – perguntou Heitor.
- Eu já estou preocupada com o meu futuro, eu fico
em pânico só de pensar que pode não dar certo, e aí vem
a Laurine me desanimar mais. Ela disse que era eu
preparar o psicológico para eu perder um ano de estudo,
disse que não iria dar certo porque eu era ilegal. Irônico é
que a Laurine se diz nossa amiga, mas que tipo de amiga
é esse que me fala um negócio desses só para me deixar
mais para baixo do que eu já estou? Olha, se eu não
conseguir estudar, que fique claro que babá eu não vou
ser de jeito maneira! – disse Juno.
- Calma, Ju. A Laurine não sabe de nada. Deus
não vai te desamparar. Você vai conseguir cursar a
faculdade e não vai precisar trabalhar em subemprego. –
disse Heitor.
Logo depois, Araceli entrou no quarto.
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- Por que você saiu? – perguntou Araceli para
Juno.
- Por causa das besteiras que a Laurine andou
falando para ela. – disse Heitor.
- Ela não foi realista, e sim pessimista. Eu já estava
mal, agora piorou. – disse Juno.
- Verdade, ela pegou pesado um pouco. – disse
Araceli – Mas não ligue para ela. Ela diz isso porque a
vida dela é perfeita, ela está legal no país e ganhando
uma nota preta. Porém nem tudo são flores para ela. Ela
pode até ganhar quatro mil euros por mês, mas ela é uma
empregada doméstica. Trabalho braçal, subemprego. Ela
não tem nem o segundo grau, fugiu da escola.
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Laurine tinha um namorico enrolado com um
brazuca cujo nome era Romário. Um cara bem mais novo
do que ela. Era uma coisa de doido, ora juntos, ora
separados. Não era bem um namoro, estava mais para
“tico-tico no fubá”. Laurine era de quatro por ele. Ela se
referia à ele sempre como “meu príncipe”.
Laurine

estava

cegueta

de

amores.

Uma

apaixonada melosa. E suas amigas lhe alertavam,
dizendo: “Laurine, esse seu príncipe já virou sapo faz
tempo”. Mas qual o quê. Laurine continuava boba de
amores

pelo

cara,

embora

aquele

relacionamento

estivesse lhe trazendo dor de cabeça. Ela daquela idade
havia ficado pra tia, e agora estava doidinha para sair do
caritó. A situação estava tão feia, que uma vez Heitor
havia mostrado para ela um hino do Voz da Verdade, que
falava: “Eis que vejo o céu aberto, e o Esposo está
chegando”. O esposo citado na música tratava de Jesus
buscando sua noiva, que era a Igreja na terra. Mas
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Laurine entendeu outra coisa. Ela ficou toda animadinha
pensando que o hino era uma profecia para ela, dizendo
que ela iria desencalhar. Realmente o negócio tava
crítico.
Certa feita, ela foi pedir conselhos para Heitor e
Araceli.
- Sei lá, eu gosto dele. Mas nosso relacionamento
está muito enrolado. Ontem a gente discutiu pelo telefone.
Eu comecei a chorar, e quando eu choro, meus olhos
ficam vermelhos e inchados. Tive que sair de casa com
óculos escuros para ninguém ver. Mas aí ele pede perdão
e quer voltar, eu gosto muito dele. Ele é o meu príncipe. –
disse Laurine.
- Cai na real, amiga. Esse príncipe já virou sapo há
um bom tempo. Um relacionamento precisa ser saudável
e prazeroso, e não ser enrolado e cheio de idas e vindas.
Porque o que é para ser de verdade, não volta. E sim
permanece, porque nunca deveria ter saído. – disse
Araceli.
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- E vem cá, ele é evangélico pelo menos? –
perguntou Heitor.
- Não. – disse Laurine.
- Então já pode acabar por aí mesmo. Evangélico
só pode namorar evangélico. Não é intolerância nem
preconceito. É mandamento de Deus, é bíblico. A Bíblia é
clara em relação a isso. – disse Heitor.
- Mas eu posso convencê-lo a ir para a igreja. –
disse Laurine.
- Errado. – disse Araceli – Em um relacionamento
onde uma das partes é evangélica e a outra não, o que
vai acontecer é que ele vai te arrastar com ele para o
mundo. Não é você que vai levá-lo para a igreja. É ele é
que vai tirar você dos caminhos do Senhor.
- Esse seu namoro só está te trazendo dor de
cabeça. Você precisa se valorizar. – disse Heitor.
Laurine pediu conselho, mas quem disse que ela
seguiu? Continuou lá naquele atraso de vida. Azar o dela.
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Aos poucos, Laurine foi se revelando. No começo,
era aquela pessoa hospitaleira e que aparentava ser
politicamente correta, segundo os preceitos cristãos.
Numa dessas noites, Juno e Laurine estavam na
cozinha conversando. Laurine estava fritando bolinhos de
bacalhau. E então Juno descobriu uma de suas
obscuridades. Laurine bebendo uma loira gelada.
- Sua igreja permite? – perguntou Juno, como toda
conservadora assembleiana que pensa que beber é
pecado.
- Permite. – disse Laurine – Bom, não é questão de
permitir. Eu bebo socialmente, e acredito não ver
problema nisso. O que não pode é se embebedar, isso
sim é contra a Bíblia.
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- Tá certo. – disse Juno.
Assim que os bolinhos ficaram prontos, Laurine
chamou Araceli e Heitor para comer também. E os quatro
ficaram comendo. Para beber, Laurine continuou com sua
loira

gelada.

Já

Araceli,

Heitor

e

Juno

tomaram

refrigerante.
Após o lanchinho noturno, o “trio parada dura” foi
para o quarto.
- Hei, a Laurine bebe cerveja e ainda diz que é
crente. – disse Juno.
- Estamos de olho. – disse Araceli.
- Paizinho, você que é pastor, tem experiência nas
teologias, é letrado e vivido, me responde uma coisa.
Beber socialmente ainda continua sendo pecado ou não?
– perguntou Juno.
- Beber não é pecado, desde que você não se
embriague. Aqui nos países europeus, as igrejas são
mais liberais em relação ao consumo de bebidas. É que lá
no Brasil, a maioria das pessoas foram alcoólatras antes

62

Vitória Ferreira

de se converterem ao protestantismo. Por isso, segundo o
regulamento da igreja brasileira, fica proibido ao membro
o consumo de bebidas alcoólicas. Porque se um exalcoólatra tomar nem que for um gole, o alcoolismo volta.
Sem contar que o brasileiro em geral não sabe beber.
Então por isso foi determinada a proibição. Beber
socialmente não é pecado, só que é proibido segundo o
regulamento interno da igreja. – disse Heitor.
- Esclareceu minhas dúvidas. Eu tenho curiosidade
de experimentar vinho e champanhe. – disse Juno.
- Vinho do porto é imbatível. – disse Araceli.
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Durante uns bons dias, Juno sofreu como uma
mocinha de dramalhão mexicano. Ela entrava em pânico
só de pensar na possibilidade de ficar sem estudar. Nos
cultos de oração das terças-feiras à noite, Juno orava aos
prantos. Mas Deus aparou cada lágrima. E com muito
joelho no chão, veio a resposta.
Heitor e Araceli foram com Juno até a Faculdade
de Direito da Universidade de Lisboa. E tudo deu certo.
Juno foi matriculada e começaria a estudar em setembro.
Foi uma felicidade e tanto para quem até então estava
tendo crises de pânico.
Naquela tarde, o “trio parada dura” foi comer no Mc
Donald para comemorar a mais importante conquista.
- Felicidade demais. – disse Juno – Deus atendeu
minhas orações. Eu agora sou uma aluna do curso de
Direito.
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- Deus é pai. – disse Araceli.
- Você vai dar uma ótima advogada. Obstinada do
jeito que você é, terá um futuro brilhante pela frente. –
disse Heitor.
- É o que eu sempre falo. Obstinação, idealismo e
sangue nos olhos são as chaves para o sucesso. – disse
Juno.
Chegando em casa, a primeira coisa que Juno fez
foi compartilhar a notícia com Laurine.
- Laurine, meu amor. Consegui. Estou em Direito.
Começo em setembro. – disse Juno.
- Que boa notícia, Ju. Parabéns. – disse Laurine.
- Deus é bom em todo tempo. E em todo tempo
Deus é bom. – disse Juno.
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Vinte e dois de agosto. Aniversário da Juno. Ela
estava feliz demais. Dezessete anos de idade. Naquela
manhã, Juno teve direito até mesmo a café-da-manhã na
cama.
- Feliz aniversário. – disse Heitor.
- O meu nenê tá crescendo. – disse Araceli.
- Que chique. Café-da-manhã na cama. Ou melhor,
pequeno-almoço. – disse Juno.
- Você merece. – disse Heitor.
Juno estava feliz da vida. Infelizmente não haveria
festa, pois eles não tinham amigos em Portugal. No
começo, Juno não se acostumara a essa idéia. Mas
depois ela entendeu e preparou o psicológico de
antecedência. Mas para compensar, ela ganharia um bom
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presente, iria ao cinema naquela tarde e não precisaria
lavar louça naquele dia.
Juno até parou de pensar em festa. E percebeu
que aquilo só dá dor de cabeça. A pessoa gasta dinheiro
para dar uma festa, onde as pessoas vão comer toda
essa festa e ainda por cima sair falando depois. O mais
lucrativo seria comprar bons presentes, fazer uma viagem
e comer um bolo e umas iguarias entre família no final do
dia.
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No dia seguinte ao aniversário de Juno, a Igreja
Mel faria uma viagem até a praia em Peniche.
Logicamente, a família Bragança foi também. Para Juno,
foi ótimo, pois além de ser a primeira vez em que ela veria
o mar, também juntou o fato de poder comemorar o
aniversário. Assim, aquela ida à praia uniu o útil ao
agradável para Juno.
Todos marcaram de se encontrar na Estação do
Senhor Roubado para esperar o ônibus designado para
eles, cedido pela Câmara dos Vereadores de Odivelas.
Todos

reunidos,

Hanessaline

fez

algumas

recomendações para que tomassem cuidado com as
ondas do mar, para ficar de olho na bandeira vermelha
que se estivesse balançando além da conta era por causa
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da maré alta e disse também para as pessoas não
ficarem dispersas.
Quando o ônibus chegou, todos entraram no
mesmo e procuraram seus lugares para sentar.
E a viagem seguiu agradável. Dentro do ônibus, só
animação. Todos passaram a viagem inteira cantando no
dialeto crioulo, ao som dos tambores e das palmas.
Uma hora depois, todos chegaram à praia. Juno viu
o mar pela primeira vez. Sentiu-se uma caipira por isso.
Aos dezessete anos de idade ver o mar pela primeira vez.
- É normal. Antes tarde do que nunca. – disse
Heitor – Caipira sou eu, que vivi na roça a vida inteira e só
fui ver o mar anos luz depois.
- Eu que o diga então. Estou com trinta e oito anos
de idade e essa também é a primeira vez que eu vejo o
mar ao vivo e a cores. Nunca saí de lá de Tupã, minha
vida foi um marasmo só, nem viajar eu viajava. E você,
que é mais nova, tem mais experiência do que eu em
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termos de conhecer lugares. Então fique de boa. – disse
Araceli.
- Esse mar está bem convidativo. Vamos logo
tomar um banho. – disse Juno.
- Se embora. – disse Araceli.
- Vamos encarar a água gelada. – disse Heitor.
O “trio parada dura” se despiu e entrou no mar.
Sensação

boa,

água

fria

do

mediterrâneo.

De

antecedência disseram à Juno que as águas de Portugal
eram geladas. Mas Juno não achou, muito pelo contrário,
tirou tudo de letra e ainda disse que a água estava morna.
Frio mesmo Juno sentiu apenas quando saiu da água.
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Depois de uma manhã inteira na praia, todos
entraram no ônibus e foram fazer piquenique em um
parque. Eles comemoravam a despedida de solteiro de
um casal de noivos.
Após o almoço, as crianças e os jovens foram
brincar no monte de areia que ficava do outro lado da
estrada. Juno, logicamente, foi também para se enturmar.
Foi diversão demais. Escorregar pelo monte abaixo como
se estivesse escorregando em um tobogã. Depois da
longa brincadeira, todos pareciam bifes à milanesa.
Depois de um dia inteiro de diversão, era hora de
voltar para Lisboa. Na volta, a mesma animação da ida.
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Cantoria direto, ao som dos tambores e das palmas.
Aquele dia foi ótimo, principalmente para Juno, que
experimentou o mar pela primeira vez. E também naquele
dia, que sucedeu ao seu aniversário, Juno estava se
sentindo mais adulta. A maturidade veio lhe à cabeça.
Todos chegaram à Lisboa no final da tarde. Heitor,
Araceli e Juno foram deixados na Estação Campo
Grande, para de lá pegar o metrô para casa. Lá perto
ficava o estádio do Sporting, o estádio José Alvalade. E
naquele dia haveria jogo. Uma legião de sportinguistas
seguia para o estádio, trajados em suas camisas do time.
- Eu sempre quis ver esse estádio de mais de
perto. Eu só via ele pela janela do metrô. – disse Juno.
- Ele é lindo. – disse Araceli.
- Qualquer dia desses, nós iremos aí para ver o
jogo do Sporting. – disse Heitor.
Em casa, todos tomaram banho para tirar o sal dos
cabelos, e no caso de Juno, a areia do corpo também.
Arrumaram-se também, pois eles comeriam bolo e
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cantaria os parabéns a Juno. O bolo foi uma surpresa
para Juno, que não sabia de nada. Laurine também foi
chamada para confraternizar. Parabéns foram cantados e
Juno ficou feliz, pois teve bolo em seu aniversário. E
aniversário sem bolo é incompleto. Além do bolo, outras
iguarias. E naquele dia em que ficara mais velha, Juno
teve licença para beber.
- Agora que você cresceu, pode beber champanhe.
– disse Araceli.
- Mas com moderação. – disse Heitor.
- Beleza, eu sei beber. Até porque, eu não quero
pegar uma ressaca. Champanhe é a cara da riqueza. –
disse Juno.
Todos brindaram os dezessete anos de Juno.
Naquela noite, Laurine ainda lhe presenteou com um
monte de ursos de pelúcia.
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Juno era uma exímia escritora. Uma imaginação
fértil que só vendo. E como sempre, ela entrou em ação.
Desde quando chegara a Portugal, Juno começara a
trabalhar em sua mais nova obra, contando as aventuras
e desventuras que vivera com sua família em Lizzie City.
Juno queria que o livro tivesse o título de “Morando de
Frente Para o Capeta”, porque eles eram vizinhos de
Cabeçota. Mas Araceli proibiu veementemente.
- Mas mãe, o capeta a quem me refiro é a Rosa,
não é o outro lá de baixo. – disse Juno.
- Mas nunquinha na galáxia. De jeito maneira. Com
esse título eu proíbo. Eu não autorizo. – disse Araceli.
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- Mas mãe… - disse Juno.
- Nem mais nem menos, nem vezes e nem
dividindo. Eu disse não e vai ser não. Inventa outro título
aí, você é inteligente e criativa. Heitor, olha só que bizarro
o título que a Juno quer botar no livro dela. – disse
Araceli.
- Morando de Frente Para o Capeta? Não, eu não
deixo. Juno, com esse título você só vai atrair coisa ruim
para a sua vida. E além do mais, uma filha de pastor
escrevendo um livro com esse título é o fim da picada.
Inventa outro aí. – disse Heitor.
- Beleza então. Vou mudar. – disse Juno.
E assim foi. O livro de Juno se chamava Pérolas de
Lizzie City. Uma grande obra literária, um livro repleto de
comédia, que fazia rir a todos os leitores. Característica
de Juno, que era uma autêntica sarrista.
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O negócio começou a apertar no apartamento. E a
verdadeira faceta de Laurine ia se revelando. Para
começar, ela era uma mentirosa de marca maior. Dizia
que pagava aluguel naquele apartamento quando na
verdade o Seu Santos a deixava morar de graça lá e em
troca

ela

cuidava

dos

passarinhos

e

zelava

do

apartamento. E ela aproveitava o quarto vago para alugar
para os trouxas e extorquir dinheiro deles. Dá para
acreditar que a Laurine cobrava até a TV a cabo que a
família Bragança dividia com ela, sabendo que o pacote
tem um preço fixo? A desigualdade era pior no banho
ainda. A criatura ficava lá horas e horas dentro do
banheiro tomando banho, aumentando a fatura de água e
gás encanado, enquanto que a coitada da Juno só podia
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ficar três minutos no banho, porque Heitor tinha medo da
fatura extrapolar no fim do mês. O negócio lá estava
difícil. Chegou uma vez que ela inventou de que o Seu
Santos queria mandar ela embora, e se ela fosse, a
família Bragança também precisava ir. Eles tinham em
mente um “apertamento”, um cubículo lá onde Judas
perdeu as ceroulas, uma viagem longa de trem até
Agualva, onde morava a amiga dela cujo nome era Bia,
que dizia que era crente, mas bebia feito gambá e fumava
feito caipora.
Foram os piores dias. Juno chorava copiosamente.
Ela não queria ter de sair de Lisboa. E aquele lugar onde
supostamente eles poderiam ir morar era horrível. Para
ter acesso ao “apertamento” deles, eles tinham de passar
por dentro da casa de uma velha rabugenta, colocando
assim em xeque a própria privacidade deles.
Mas graças a Deus tudo acabou bem por
enquanto. Aquilo tudo foi só invenção. Não passou de
uma bebedeira que a Laurine teve um dia com o Marcão,
marido da Bia, e ele ficava enchendo a cabeça dela de
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besteira depois de uns bons gorós. Ninguém sairia do
Bairro Alto por enquanto.

33

Depois daquele episódio, as coisas ainda não
melhoraram. Só tenderam a piorar. Para começar, a irmã
de Laurine cujo nome era Luciele iria se imigrar para lá
também. Veio do Brasil e foi direto para lá. Mais gente na
casa, que já não era das mais amplas.
Também o negócio já não estava ficando bom. A
família Bragança precisava de privacidade. Juno tinha de
dormir no quarto dos pais, Heitor e Araceli não podiam
ficar a sós para namorar. Raras as vezes que eles
conseguiam dar suas escapadas. Sem contar que uma
família precisa de uma casa inteira só para eles, onde
pudessem transitar livremente de um lado para o outro.
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Ali naquele apartamento, eles tinham de dividir a cozinha
e o banheiro com Laurine e Luciele.
E para completar com chave de ouro, Romário, o
namorado esquisitóide de Laurine vivia freqüentando lá
direto. Ele, Laurine e Luciele tomavam altas cervejas.
Toda essa situação já estava irritando a família
Bragança. Numa tarde dessas, eles desceram ao
Miradouro para conversar sobre o assunto.
- Eita, o negócio está puxado. – disse Heitor – A
Laurine está se revelando. Tivemos de sair de casa para
falar sobre esse assunto, de tão apertado que lá está. Ela
traz a irmã dela para vir morar junto. Aquele namorado
esquisitóide dela tem passe livre no apartamento e fica
instalado lá, pondo em xeque a nossa privacidade.
Também acho uma sacanagem a Laurine tomar aqueles
banhos demorados, eu nem sei o que ela faz dentro do
banheiro. Mas a Juno não pode nem demorar mais um
pouquinho no banho, que eu já tenho de mandar ela sair
para não gastar água e gás. Ela também fica cobrando da
gente a TV a cabo, sabendo que o preço é fixo e não vai
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aumentar só porque tem mais gente assistindo. E aquelas
bebedeiras dela já estão passando dos limites. Ela não
bebe socialmente coisa nenhuma. Ela enche o caneco até
ficar com os pés redondos, pensa que eu não sei das
coisas.
- Inclusive ela inventa aquelas células da igreja
dela em casa só para no final todo mundo se reunir na
cozinha para beber umas loiras. Só a Aline que não bebe,
pois ela é a líder da célula e tem compromisso com Deus
e com a obra. E naquele dia em que a gente estava
comendo pizza, ela disse que já abandonou a cerveja faz
tempo. Nela eu boto fé. Mas enquanto às outras, são
todas umas cachaceiras. – disse Juno.
- Achei também uma feiúra o que ela fez com a
gente esses dias atrás. Dizendo que o Seu Santos ia
expulsar todo mundo. Quase que a gente teve de ir parar
lá naqueles cafundós, morando no anexo daquela velha
rabugenta que maltrata até mesmo a empregada dela.
Sem contar que lá, era estupidamente longe da faculdade
da Juno. Um lugar que ficava na região de Lisboa, mas
não era Lisboa propriamente dita. Meu coração fechou,
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eu fiquei bem deprimida. Ainda bem que nada disso
aconteceu. – disse Araceli.
- Mas se continuarmos aqui, nós correremos riscos
bem piores. Então precisamos vazar daqui. Procurar um
lugar só nosso. Precisamos de privacidade. A Juno
precisa de um quarto só para ela. Isso de dividir a casa
com a inquilina foi só provisório. – disse Heitor.
- Tem razão. Dividir casa com a outra não rola.
Precisamos do nosso próprio recanto. Eu já não estou me
agüentando mais. – disse Juno.
- Vamos procurar saber com o pessoal da igreja.
Algum deles deve saber de alguma casinha para alugar. –
disse Araceli.
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A situação entre a família Bragança e as irmãs
Laurine

e

Luciele

já

estava

ficando

realmente

insustentável. E a sacanagem estava prestes a acontecer.
Numa noite, Araceli, Heitor e Juno já estavam
deitados na cama para dormir. E eles escutaram a
conversa de Laurine e Bia que estavam perto da porta do
quarto deles conversando.
- Nós vamos quebrar esse negócio aqui para que o
fogão fique direto no chão. Eu vou trocar esse piso daqui.
No banheiro eu vou trocar o vaso sanitário e a pia. – disse
Laurine.
E então a família Bragança percebeu que Laurine
estava querendo expulsá-los indiretamente, deixando-os
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sem cozinha e sem banheiro. De sua cama, Juno
começou a chorar. Ela se sentia péssima, a auto-estima
desceu. No momento, ela se sentia uma sem-teto.
- Ela quer nos expulsar daqui. Dessa vez ela
passou do limite. – disse Araceli, em voz baixa.
- Não dá mais. – disse Heitor – Vamos mudar de
casa. Já devíamos ter feito isso há muito tempo.
- E Juno, não precisa chorar. Nós não ficaremos
mais aqui nessa espelunca. O apartamento em si até que
é bom, mas a outra ali que tornou isso tudo uma pocilga.
– disse Araceli.
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Araceli e Heitor pediram a ajuda de

seus

companheiros da igreja, com certeza alguém sabia de
uma casa para alugar. E deu certo. Havia uma casinha
bem pequena na Ramada, em Odivelas. Não era o centro
de Lisboa, na verdade era uma cidadezinha periférica que
fazia parte da região de Lisboa, e a casa também não
tinha o mesmo charme do apartamento no Bairro Alto.
Mas só o fato da família Bragança poder ter um lugar
exclusivo para eles, já estava ótimo. No começo Juno não
gostou muito da idéia de morar naquela casa. Mas depois
aceitou numa boa, pois viu que era melhor do que dividir
o apartamento com a outra. A casinha era mobiliada, e
isso era ótimo.
Finalmente,

a

família

Bragança

deixaria

o

apartamento de Laurine. Mas antes, ela ainda teve de
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escutar umas poucas e boas vindas de Heitor. Ele
abordou Laurine, dizendo:
- Seguinte, nós estamos vazando daqui. Porque
você mentiu dizendo que pagava para morar aqui, quando
na verdade você mora de graça e em troca você cuida do
apartamento pro Seu Santos. Mas vive extorquindo
dinheiro dos trouxas para quem você aluga esse
quartinho minúsculo. Depois, você pode demorar o tempo
que quiser tomando banho quente, mas a pobre Juno não
pode ficar nem três minutos no banho. Foi difícil para
mim, também ter de fiscalizar o tempo de banho dela.
Agora você pode tudo. E tem mais, essas suas farras e
bebedeiras passaram um pouco do limite. Tinha um
pastor morando aqui também. Uma adolescente morando
aqui também. Tinha uma família evangélica dividindo o
mesmo teto que você. Onde entra a consideração? Vocês
perderam o respeito mesmo, só pode. Nós ouvimos a
conversa que você e a Bia tiveram na porta do nosso
quarto, dizendo que iam quebrar a cozinha e o banheiro.
Por que cargas d’água você não teve a decência de falar
na nossa cara que não queria mais alugar o quarto para
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nós? Hein? Isso é cinismo. Você aprontou tudo isso
conosco, mas diz que é crente. Belo exemplo, hein. Tirei
o chapéu agora.
Laurine calou a boca. Ficou pianinha. A criatura
emudeceu e ficou sem argumento nenhum. Heitor venceu
mais essa parada. Depois de falar tudo o que pensa, ele
sentiu como se estivesse tirado um fardo de arroz das
costas.
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Araceli, Heitor e Juno fizeram as malas. Tudo
pronto, hora de partir. Hanessaline e sua esposa Celina
iriam levá-los até a nova casa. Era um domingo de
manhã. Primeiro, eles foram ao culto na igreja Mel. Após
o culto, eles foram até a casa.
Um testemunha de Jeová, cujo nome era Léo
Simões morava lá e estava de saída. Era ele saindo e a
família Bragança entrando. Tudo no mesmo dia.
Araceli, Juno e Heitor deixaram as malas na casa,
pois foram convidados a almoçar na casa do pastor. Eles
também passaram o dia inteiro lá conversando e
interagindo com os jovens da igreja. A hora passou de tal
maneira, que eles ficaram para o jantar também.
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À noite, eles voltaram para a nova casinha deles.
Enquanto Araceli e Juno exploravam melhor o território,
Heitor fora conhecer a senhoria que alugava a casa. Uma
simpática velhinha na faixa dos oitenta anos, um amor de
pessoa.
Finalmente a família Bragança se ajeitou na nova
casinha.
- Enfim nosso recanto. – disse Araceli.
- Tenho um quarto só para mim. E cor-de-rosa
ainda por cima. Um pé de hortênsias na minha janela.
Tudo simples, porém confortável. – disse Juno.
- Aprendemos a lição. Nada de dividir a mesma
casa com estranhos. Eles podem parecer do nosso lado,
mas chega um momento em que eles se revelam de
verdade. – disse Heitor.
- Agora que estamos a sós, eu tenho suspeitas
fortíssimas de que a outra e aquele namorado esquisito
dela usavam alguma paradinha. Sem sombra de dúvidas
ela puxava um beque de vez em quando. – disse Araceli.
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- Eu bem que desconfiei também. – disse Heitor.
- Outra coisa que ela fazia como ninguém, era
deixar os chicletes mascados dela em cima do pote de
Nescafé para mascar depois. Uma seboseira. Ao invés de
pegar um chiclete novo. Ela também disse para mim que
gosta de tomar aquele refrigerante do Mini Preço, porque
aquele era ótimo para arrotar. Mas tudo acabou bem para
nós. Ela se livrou da gente. E sabe de uma coisa? Ela que
pegue esse apartamento e enfie ele… - disse Juno.
- Juno… - disse Heitor – Não termina a frase. Já
conversamos sobre palavreado chulo. E você sabe que
não pode.
- Perdão. – disse Juno.
E todos tiveram uma ótima noite. Juno agora tinha
um quarto todo para ela. E enquanto à Araceli e Heitor,
eles puderam ter privacidade para namorar a sós no novo
ninho de amor deles, como não faziam há um bom tempo.
Deu para tirar o atraso.
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Inverno português. Juno já estava estudando na
faculdade de Direito. Araceli e Heitor conseguiram
arrumar emprego. Araceli trabalhava cuidando de um
idoso de cadeira de rodas que morava em um
apartamento no Benfica. Heitor cuidava de um idoso na
Quinta do Barruncho, um lugar rico, antigo e tradicional.
Às vezes Juno ia lá com Heitor para visitar o senhor e
conversar em francês com ele.
No começo, foram uns meses de aperto. Eles
tinham de pagar o Seguro Social, para dar entrada no
visto de Trabalho e na homologação dos diplomas. Além
disso, havia conta de água, energia elétrica, gás, crédito
para os celulares e transporte. Não havia dinheiro para os
luxos das duas mulheres da casa, que vivenciavam o
drama de não ter roupas de inverno suficiente bonitas
para usar. Como elas vieram de uma região quente do
Brasil, elas tinham mais roupas de verão. As de inverno
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praticamente foram todas frutos de doação. As patroas de
Laurine faziam um limpa na casa delas e doavam o que
não usariam mais. Eram roupas usadas, porém boas. E
não eram das mais bonitas. Juno, por exemplo, uma
menina tão feminina, agora estava se vestindo como uma
Maria-rapaz.

Por

falta

de

opção.

Mas

ela

tinha

esperanças daquela situação se reverter.
Pelo menos em relação à TV a cabo, eles não
precisaram se preocupar. O antigo morador pagou meses
e meses adiantado, e a fatura nunca chegou até a família
Bragança. Eles assistiram tevê por assinatura de graça,
por conta do outro morador que pagou antes. Providência
de Deus.
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Logicamente, houve momentos de tristeza e
desânimo. Araceli era uma pessoa forte e determinada,
mas muitas vezes ela ficava triste por não exercer sua
profissão de enfermeira, a qual ela estudara por cinco
anos, carregando Juno em seu ventre por nove meses
para ir à faculdade. Juno também tinha seus momentos
de desânimo. Sem ter nada bonito para vestir naquele
inverno. Heitor não desanimava fácil, mas até ele tinha lá
seus momentos.
Muitos parariam por aí e regressariam ao Brasil,
renunciando assim o “sonho português”. Mas a família
Bragança não. Eles lutariam até o final. Eles tinham
metas, objetivos e sonhos. Deus não iria desampará-los.
Tudo daria certo.
Com o passar dos meses, as coisas foram
melhorando. A situação financeira estava ficando boa
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para a família Bragança. Tanto a patroa de Araceli,
quanto o patrão de Heitor, pagavam a Segurança Social
para eles, o que foi a mão na roda para eles conseguirem
a legalidade no país.
Próximo

passo,

homologação

dos

diplomas.

Olhando as economias, eles não tinham lá muita coisa.
Mas Deus iria providenciar.
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No feriado de carnaval, a família do idoso de
Araceli iria passar a semana na Coriscada, distrito de
Guarda. E Araceli precisava ir também para cuidar do
senhor. Como Heitor era interno em seu serviço, e só
dormia em casa nos finais de semana, Juno viajaria com
Araceli. Assim, ela saía um pouco de Lisboa e conheceria
outros lugares de Portugal.
Luisinha era a patroa de Araceli e filha do idoso.
Iria ela, o pai, o marido cujo nome era Mário, e seus dois
filhos Zezinho e António. Eles iriam de carro. Araceli e
Juno iriam de trem, ou melhor, comboio.
A viagem foi agradável. De carro, os patrões
demoraram duas horas de viagem. De trem, Araceli e
Juno demoraram quatro horas.
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Na estação, Luisinha foi buscar Araceli e Juno. E
então eles chegaram à casa de férias da Coriscada. A
Coriscada era um vilarejo morto, parado, caquético, mas
que era um ótimo lugar para descansar. População
composta por idosos solitários, pois seus filhos foram
viver nas grandes cidades.
Juno e António ficaram conversando no parque em
frente à casa.
- Em que ano estás? – perguntou António.
- No primeiro período do curso de Direito. –
respondeu Juno.
- Eu ainda estou no 12º ano do Ensino Secundário.
Também pretendo cursar Direito.
- Interessante. Direito é um ótimo curso. A
propósito, o que o Zezinho está a fazer lá em cima da
casa?
- Está a estourar balões. Vamos lá ter com ele.
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Juno e António se juntaram a Zezinho e ficaram
estourando balões.

40

Aquele feriado estava sendo ótimo para Juno
descansar e espairecer. Já para Araceli, não poderia se
dizer o mesmo, pois ela estava lá a trabalho.
Durante aquela semana, Juno até que se divertiu
bastante. Andando de bicicleta pelo vilarejo, desenhando
e impressionando a todos com seu talento para as artes,
pondo em prática as regras de etiqueta à mesa na hora
das refeições, discutindo filosofia com Mário. Ele era um
inteligente que vivia falando em voz filosófica. Para tudo
havia uma reflexão. Juno era a idealista obstinada.
Juntando os dois, havia calorosos debates. Para muitos,
poderia ser uma chatice. Mas se tratando de debate, Juno
se saía muito bem.
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Juno também se divertiu muito assistindo aos jogos
do Sporting com Zezinho, António e Mário. Os quatro
sportinguistas juntos, formavam uma torcida imbatível.
Depois de uma semana, no sábado, Luisinha
levaria Zezinho, Antônio e Juno a Serra da Estrela, que
ficava a sessenta quilômetros de Coriscada. Nelson,
amigo dos meninos, também ia junto.
No sábado de manhã, todos se prepararam para a
viagem. Juno se despediu de Araceli e entrou no carro. E
a viagem seguiu.
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Tudo tranqüilo, tudo normal. Até que Zezinho
começou a ficar enjoado. Luisinha teve de parar o carro,
mas não saiu nada. A viagem continuou. E assim foi
durante a viagem inteira. Volta e meia, Zezinho pedia
para parar para vomitar, mas não saía nada. Por incrível
que pareça, Nelson foi o que realmente passou mal. Ele
ficou quietinho a viagem inteira, mas quando ele disse
que precisava parar, era porque precisava. Naquele
trecho já podia se ver um pouquinho de neve. Zezinho e
António foram dar apoio para Nelson, que estava
vomitando. Juno ficou dentro do carro mesmo, para não
ver a nojeira.
Chegando realmente à Serra da Estrela tudo ficou
bem. O enjôo dos meninos passou. Para achar vaga para
estacionar o carro, foi uma luta. Parecia uma missão
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impossível. Eles rodaram para tudo quanto era lado. Em
pleno sábado, era natural que todo mundo resolvesse ir
para ver a neve. Depois de um bom tempo caçando a
bendita vaga, Luisinha conseguiu estacionar o carro.
Todos desceram e foram brincar na neve.
Para Juno, foi uma felicidade só. A primeira vez
que ela estava vendo e tocando a neve ao vivo e a cores.
E então, ela fez tudo a que se tem direito. Boneco de
neve, anjo de neve, comeu neve, barricada de neve, rolou
na neve, fez guerra de bola de neve, andou de trenó na
neve, enfim. Todas as brincadeiras de neve que até
então, Juno tinha visto apenas em filmes americanos.
Depois de brincar a manhã inteira, era hora de
almoçar. Todos foram à loja para comer sanduíche de
presunto e batatas fritas.
- Eu não recomendo vocês a tomar leite. Só vai
piorar o enjôo na volta. Melhor tomar sumo. – disse Juno.
- Eu não sabia que leite fazia enjoar na estrada. –
disse Zezinho.
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- Pois faz. Eu falo por experiência própria. Uma vez
tomei leite antes de pegar a estrada e acabei vomitando.
Leite mais estrada de chão é igual a passar mal na certa.
E olha que eu não sou de enjoar fácil. – disse Juno.
Depois do almoço, todos foram brincar mais. A
tarde inteirinha descendo de trenó. Foi diversão demais.
Muito brincaram, era hora de voltar para Coriscada.
Na volta, a mesma novela. Zezinho passando mal, mas
não saía nada. Nelson já não teve mais os mal-estares.
Tudo tranqüilo. Todos chegaram em casa às seis da
tarde.
No dia seguinte, todos voltaram para Lisboa, ou
melhor, a “civilização”, como dizia Mário. Aquele foi um
ótimo feriado para Juno. Já para Araceli, nem tanto, pois
ela estava lá a trabalho e ficou bastante entediada na
casa.
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O inverno foi meio difícil para a família Bragança.
Com o inverno, vem os problemas. Mas felizmente todos
foram solucionados com a ousadia e alegria do “trio
parada dura”. Eles eram implacáveis e destemidos.
Os meses frios foram passando, dando lugar a
agradável primavera portuguesa. Parecia que tudo ficava
melhor. O frio ia embora, levando a tristeza, o tédio e os
problemas. O dinheiro estava entrando. Tudo estava
dando certo. A família Bragança estava prosperando. E
então, poderiam passear mais, ir ao shopping, ao cinema,
ao zoológico, aos lugares turísticos.
Mas foi então que a vida deu um duro golpe no
casal Araceli e Heitor em relação ao emprego.
Além de Araceli, havia também outra empregada
que cuidava do idoso. Só que Araceli cuidava de dia e
esta cuidava à noite. Uma vez por semana as duas
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trocavam de turno. A que era de dia ia para noite e a que
era da noite ia de dia. Quando era assim, Juno tinha de
dormir no serviço da mãe, pois Heitor era interno e só
tinha folga nos finais de semana. A primeira moça que
também dividia o turno com Araceli se chamava Michel.
Simpática e gente boa, também era brasileira. Só que aí a
patroa Isaurinha, irmã de Luisinha, começou a encrencar
com Michel, mandando ela ir embora por causa de
futilidade. O motivo? Bananas. Depois, veio Andressa,
outra brasileira. Também simpática e gente boa. Ela
trabalhara com Luisinha como gerente do restaurante
dela, aí o restaurante faliu, Andressa se sentiu lesada em
seus direitos trabalhistas e a briga foi feia na justiça. De
gerente de restaurante, a brasileira passou a ser
cuidadora de idoso. Mas não deu certo, pois ela e a
patroa estavam brigando na justiça, o negócio se misturou
tudo e a situação ficou insustentável. Andressa pediu
penico e vazou. Logo depois, veio Aldina, uma caboverdiana. Esquisita e paranóica, ela tinha mania de
perseguição. Todo homem que ela via na rua, ela achava
que ele estava querendo invadir e assaltar o apartamento.
Uma doida varrida. Essa também deu o fora de lá. E por
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fim, Madalena, outra cabo-verdiana. E foi essa daí que
deu trabalho para Araceli. As duas não se confrontaram
diretamente, mas Madalena fazia sacanagem. Pegava
fraldas limpas e jogava no lixo. Chegou até a roubar
calças que estavam lá. Calças boas mesmo. Tudo bem
que estavam lá encostadas sem que ninguém as usasse,
mas mesmo assim o certo era pedir para a patroa e não
levar embora sem o consentimento dela. Outra coisa que
ela fazia como ninguém, era deixar o velho com a fralda
suja por mais tempo do que deveria. Ele já tinha problema
de escara nas nádegas porque ele era cadeirante, e
desse jeito piorou ainda mais. Ela usava o dinheiro que
era disponibilizado na casa exclusivamente para as
compras alimentícias do idoso, para as coisas dela.
Estava roubando. Araceli viu toda a lambança feita por
sua colega. Ela não queria, mas resolveu dar uma de X9
e dedurar Madalena. Porque se ela não dedurasse, a
patroa iria ficar sabendo sozinha que coisas andaram
sumindo na casa, e poderia sobrar para Araceli. Quem
disse que Isaurinha acreditou? Ela desceu a lenha em
Araceli, dizendo que ela era mentirosa e xingou ela
todinha. Araceli se sentiu humilhada pela sua patroa e
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não deixou aquilo sem resposta. Ela abordou sua patroa e
disse:
- A ladra é a outra, não sou eu! Eu estava com a
intenção de te ajudar, te abrindo os olhos. Mas se você
quer continuar sendo passada para trás pelas suas
próprias empregadas, o problema é seu! Você não tem
esse direito de me humilhar dessa maneira! Eu não sou
uma dessas empregadazinhas ignorantes que você está
acostumada a pisar em cima. Sou enfermeira, tenho
ensino superior. Na verdade o meu trabalho seria apenas
dar a medicação do idoso e verificar a pressão arterial
dele. Mas não. Vocês me exploraram. Eu lavei, passei,
cozinhei, fiz supermercado. Vocês são sovinas! O certo
seria uma empregada para cozinhar, outra para limpar e
outra para cuidar da medicação do velho. Não é porque
eu sou brasileira que você pode chegar assim e me
humilhando não. Respeito é bom e conserva os dentes! E
sabe de uma coisa? Eu me demito! Não é você que vai
me mandar embora. Eu é que estou saindo por iniciativa
própria. Eu tenho dignidade! Acerta logo as minhas
contas porque eu não quero mais ver a tua cara nunca
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mais! Eu não preciso passar por essa humilhação, eu
tenho curso superior! Eu sou superior!
Isaurinha, que estava toda falastrona e dando seus
escândalos, ficou pianinha depois daquele sabão que
Araceli havia passado nela. Araceli conseguiu deixar sua
patroa quietinha e pianinha. Sua postura firme até
inspirou medo na outra. Olho no olho e mão na cintura.
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Araceli foi demitida. Naquele momento ela se
sentia a mais miserável das criaturas. Foi humilhada e
perdeu o emprego. Sem dinheiro, como conseguiria
homologar seu diploma? E pelo visto as coisas estavam
querendo piorar ainda mais. Heitor seria a próxima vítima.
Tudo estava ótimo para Heitor no emprego dele.
Mas ele tinha um colega que era um espeto. Seu nome
era Robério, vulgo Nena. Ele era caseiro lá na quinta do
Barruncho. Sua esposa Joca era uma boa pessoa, mas
ele era o cão chupando manga. Um chato de galocha. O
negócio estava ficando insustentável. Heitor teve que
pedir penico, mas antes ele falou umas cobras e lagartos
para Robério.
Estaca zero. O casal 20 desempregado. E agora?
Nessa situação, muitos desistiriam e voltariam ao Brasil.
Mas a família Bragança não. O “trio parada dura” não
desistia fácil. O negócio apertou, então era joelho no chão
e clamor a Deus. Araceli, Heitor e Juno fizeram
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campanhas de oração e jejum. Tiveram fé em Deus e não
desanimaram. Lutaram com fé e venceram todas as
barreiras. Nos cultos de oração na igreja Mel, eles
contaram com o apoio e as orações dos demais irmãos
em Cristo. Uma corrente de oração para que os diplomas
de Araceli e Heitor fossem homologados.
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Dias e dias de orações e campanhas. Deus entrou
em ação. Chegou uma boa notícia.
- Conseguimos! – disse Heitor – Os diplomas foram
homologados. Vamos poder trabalhar em nossas áreas.
Eu vou voltar a ser radiologista.
- Incrível! Eu voltarei a ser enfermeira. Profissão
que eu amo! Deus é pai! Obrigada Deus! – disse Araceli.
- Felicidade demais. Ele atendeu às nossas
orações. Agora sim o negócio vai ficar bom. Vocês nunca
mais vão precisar entrar no serviço doméstico. Glória a
Deus! – disse Juno.
Depois de lutar com perseverança, a família
Bragança teve um desfecho feliz nessa novela que
parecia interminável. Araceli e Heitor agora trabalhavam
no Hospital Egas Moniz. E eles voltaram a ser a
enfermeira e o radiologista. Eles estavam felizes e
realizados em suas profissões.
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Juno era a aluna mais inteligente e brilhante do
curso de Direito. Dentro de alguns anos, ela se tornaria
uma excelente advogada. Mas enquanto esse dia não
chegava, Juno conseguiu ótimos estágios remunerados
na área do Direito.
Agora sim a família Bragança estava prosperando
para valer. Eles se mudaram da casinha na Ramada e
foram morar em um amplo e confortável apartamento em
Amoreiras. Dessa vez em Lisboa mesmo, e bem no
centro. Um bairro ótimo. Um apartamento quatrocentas
vezes mais moderno e melhor do que o que eles
moravam no Bairro Alto com a Laurine. Eles mobiliaram
do jeito deles e tudo ficou bonito, confortável e chique.
Para agradecer todas as bênçãos, a família Bragança deu
um culto de ação de graças.
Araceli, Heitor e Juno conquistaram prosperidades
na “terrinha”. Agora, eles podiam passear mais, viajar,
fazer compras, enfim. As duas mulheres da casa nunca
mais passaram aperto em relação a roupas. Agora, elas
tinham bonitas roupas para vestir no inverno. Heitor
também estava bem vaidoso.

109

As novas aventuras da família Bragança

A história acaba aqui, no estádio José Alvalade,
onde a família Bragança assistia ao jogo do Sporting
contra Benfica na Liga Sagres. O sonho de Juno se
realizou. Assistir ao jogo do seu time no estádio, que até
então só era possível visualizá-lo da janela do metrô. E
naquele dia, o Sporting ganhou. E a torcida vibrou. O “trio
parada dura” era sportinguista roxo, ou melhor, verde e
branco.

Fim
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