
Portimão, 27 de Maio de 2016 

Meu querido avozinho 

 

A minha mãezinha era muito sua amiga e escrevia-lhe amiúde para lhe pedir conselhos. 

Creio que nunca se conformou com a sua ausência. Como sua neta, é a primeira vez que 

desabafo abertamente com o Avozinho e espero que não levará a mal porque hoje é o seu 

dia de anos. 

Decorridos tantos anos após a sua partida, queria dizer-lhe que a sua memória está 

sempre presente, não só em Portimão, onde vivo, como em Bougie (desde que os franceses 

foram expulsos da Argélia, passou a chamar-se Béjaia). A casa onde o avô nasceu está 

muito bem arranjada e é muito visitada pelas pessoas da terra. O seu nome está em toda 

a parte, nome de praça, de escola e de biblioteca. Até em Bougie puseram o seu nome 

numa escola e um busto na praça onde o avozinho passava todos os dias quando vivia 

no Hotêl l’Étoile. 

Li as cartas aos seus amigos onde o avô contava as suas viagens. Fiquei fascinada com 

as suas histórias e com o seu sentido de humor (acho que herdei isto de si). Embora eu 

nunca tenha viajado pelos lugares magníficos de que fala nos seus livros, devo confessar-

lhe que guardo memórias divertidas da sua mala Never Break. Imagine o avozinho que 

a minha avó levou a mala para o nosso apartamento em Lisboa para que servisse de 

roupeiro. Era exatamente como o avô a descreveu comodíssima, pela disposição interior, 

que permite, quando se abre, usar dela como se fosse um guarda-roupa de moderna 

construção. Com o meu primo José Manuel, filho da tia Manuela, e a minha amiga 

Margarida (filha do sr. José Mendes Tengarrinha Júnior, responsável pela agência do 

Banco de Portugal em Portimão, antes do avozinho partir para o exílio) transformámos 

aquela mala num tapete mágico que nos levou aos confins da imaginação. 

Na quarta e na quinta-feira da outra semana passou aqui um verdadeiro ciclone houve 

alguns desastres no mar, e nos campos, depois, muita chuva que foi um grande benefício. 

Hoje está um dia lindo e queria dizer-lhe que juntámos os seus amigos para festejar o seu 

aniversário. Não fizemos convites, foram só as pessoas indispensáveis…. É pena o 

avozinho não poder estar presente. A única nota triste – a falta da principal pessoa. 

Desejo que o Avozinho esteja de saúde.  

Receba um grande abraço da sua neta muito amiga, 

Manuela Teixeira Gomes Callapez 

 

(Carta ficcionada por MGMV /2016, Inspirada em carta de Ana Rosa Teixeira Gomes 

a seu pai, 26.7.1929, informando do casamento de sua irmã Manuela) 


