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«Ao fim da Memória — Memórias» 
de Fernanda de Castro
«É veRDADe, É MeSMO veRDADe O QUe COntAS?»1

Paula Morão

Os dois volumes de Ao fim da Memória — Memórias, fixam os anos 
de 1906 -1939 (volume I) e 1939 -1987 (volume II) de Fernanda de Castro 
(1900 -1994), poeta, ficcionista, autora de peças de teatro e de livros para 
crianças. Traduziu, entre outros, Katherine Mansfield, Rilke, Pirandello, Jules 
Romains, Maurice Maeterlinck e Ionescu, além de ter dirigido, com António 
Ferro, colecções em que se publicaram traduções de autores europeus e norte-
-americanos2. Os dados biográficos que regista em Ao fim da Memória forne-
cem abundante material para a composição de um retrato de época, tanto no 
que respeita à literatura como à vida social, para lá da constante meditação 
sobre si mesma, a sua vida de mulher activa e o seu íntimo. Como veremos, 
a retrospecção desce, no primeiro volume, às recordações de infância e de 
juventude evocadas à distância de «mais de 70 anos» (I, 40), constituindo os 
alicerces de um sujeito que problematiza a própria memória e a temporalidade, 
como em geral se passa nos textos memorialistas. Não é meu propósito abordar 
os contornos ideológicos e políticos do contexto da vida e do tempo em que 
a escritora viveu: tal caracterização ficará melhor servida em abordagens de 
historiadores e sociólogos, nomeadamente no que se refere ao seu casamento 
em 1922 com António Ferro3; notarei tão só que, inteligente e autónoma, 
Fernanda de Castro se refere ao marido e à vida de casal de modo discreto, 
preferindo mencionar as relações intelectuais que com ele partilhou. 

Assim é que colhemos informação numerosa sobre um impressionante 
elenco de escritores e artistas, portugueses e outros, com que Fernanda de 
Castro e António Ferro privaram. Durante a estadia de «quatro ou cinco 
anos» em Paris nos anos 30, incluindo a «Exposição» e a «apoteose de 
1937» (I, 56), enumera as seguintes personalidades:

Ouso dizer que, por um conjunto de circunstâncias que seria fastidioso 
enumerar, convivi com algumas das grandes personalidades deste século, como 
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Pirandello, Maeterlinck, Gabriela Mistral e François Mauriac, todos quatro 
Prémio Nobel da Literatura, com Helena Vacaresco, Mircea Éliade, Wanda 
Landowska, Colette, Paul Valéry e tantos outros que não esqueço, mas que não 
cito para não fazer um fácil e pretensisoso estendal de nomes sonoros. (I, 56)

A rememoração, no entanto, acarreta uma vertente melancólica, já que «Paris, 
a ideia de Paris, entristece -me», porque, com o início da guerra de 39 -45, 
«muitos dos meus amigos […] se dispersaram pelo Mundo, e alguns, pior 
ainda,  desapareceram para sempre» (I, 56). Aqui temos uma primeira apro-
ximação ao nó górdio de todos os escritos memorialísticos: lembrar assegura 
a pervivência do mundo conhecido, fixado no texto; mas torna -se evidente, 
em simultâneo, que o passado, feliz ou não, jamais regressará, e que a memó-
ria nunca poderá redimir perdas e danos preservados no limbo imaterial da 
consciência mais profunda.

No caso presente, a «vida de Paris» (I, 56) é cosmopolita e intensa, 
no convívio com intelectuais artistas, críticos, músicos e diplomatas, a que 
Fernanda e o marido têm acesso, como estas páginas documentam. À lista de 
amigos estrangeiros há que acrescentar as relações próximas com escritores ou 
artistas brasileiros como Cecília Meireles, Oswald de Andrade e sua mulher, 
Tarsila do Amaral, ou Anita Malfati4. De entre os amigos portugueses do meio 
intelectual português, muitas são as menções ao longo das páginas de Ao fim 
da Memória: é o caso de amigos próximos como Teresa e José Leitão de Barros 
(vizinhos na Rua dos Caetanos), Ofélia e Bernardo Marques, Fred Kradofler, 
Sarah Affonso e Almada Negreiros, Cotinelli Telmo, Branca de Gonta Colaço 
e José Colaço, e, dos mais novos, José Carlos Ary dos Santos5, Natália Correia, 
Bernardo Santareno, David Mourão -Ferreira, etc. Não se pense, a partir destes 
dados, que Fernanda de Castro é uma mera senhora de sociedade; desenvolveu 
desde muito nova diversas actividades, escrevendo para jornais e revistas, diri-
gindo projectos editoriais, e pondo o maior empenho nos «Parques Infantis» 
(1933 -1973)6.

As questões aqui tratadas em Ao fim da Memória, porém, serão as da 
constituição da identidade, estudando sobretudo os modos de representação 
da infância e da adolescência vistas pelo prisma da idade madura; podere-
mos assim ver como o tempo e a consciência dele vão urdindo a biografia, 
organizando -se em elipses e diferimentos narrativos com que se abranda a 
intensidade dramática de certos acontecimentos, mormente os que vieram 
abruptamente pôr termo à idade da inocência. Escrevendo Ao fim da Memória, 
Fernanda de Castro aventura -se na pesquisa dentro de si, descendo aos infer-
nos do passado mais antigo e dando -se conta no percurso de alegrias e dores aí 
concentrados e de muito maior importância que eventos recentes da sua longa 
vida. Seguindo a combinação do presente daquela que rememora e da lógica 
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associativa, usa um princípio de deriva comum no memorialismo: o presente 
da rememoração, querendo nortear -se pela razão e pela cronologia do que 
reconstrói, desemboca afinal numa estrutura em fragmentos mais ou menos 
breves, graficamente assinalados no texto, em excursos que levam frequentes 
vezes ao retorno a fios que foram deixados em suspenso. A nível macroestru-
tural, basta notar as datas a balizar o que se conta em cada um dos volumes 
(1906 a 1939 no primeiro, 1939 a 1987 no segundo) para se ver como, numa 
tão longa vida, e tão recheada de acontecimentos e peripécias, se torna difícil o 
esforço para manter coesas as linhas de narração diacrónica de tão vasto perío-
do de tempo. Insista -se na longa vida da autora (1900 -1994), e na persistente 
empresa desta obra, nos últimos tempos já ditada a amigas generosas (cf. II, 
321 e 323). Observe -se ainda como a vontade de estruturar e ordenar o narrado 
se depara com a digressão e a repetição, a suspensão e a elipse, procedimentos 
comuns às regras gerais do memorialismo como género.

O primeiro volume, que, como já vimos, abrange os anos de 1906 a 1939, 
abre com um evento de 1900 que precede aquelas datas — o nascimento e a 
discrepância entre a opinião da mãe e a do pai quanto à data de registo, já que 
Fernanda nasceu «por volta da meia -noite» (I, 7), entre 8 e 9 de Dezembro. 
O leitor colhe aqui informações várias: uma delas, a de que o pai é «ateu» 
(por isso registando a criança como nascida «aos 5 minutos de 9 de Dezem-
bro»), enquanto a mãe, «católica praticante», mantém para a família a data 
de 8, dia de Nossa Senhora da Conceição (I, 7); outro dado consiste no recurso 
à narrativa alheia e ao documento oficial para estabelecer o que, na biografia, 
não pode ser directamente lembrado. Aliás, o fragmento de abertura (I, 7 -9) 
prossegue esforçando -se por recordar o mais antigo, o que se esconde «longe, 
mais longe, nos confins da memória» (I, 8), como se esta fosse simultanea-
mente tempo e espaço a percorrer ao encontro dos fundamentos do sujeito. 
Chega deste modo à memória mais antiga («deve ser dos meus cinco anos e 
meio, data confirmada pela família») uma febre tratada com quinino, «hor-
rivelmente amargo» (I, 9). Os dois últimos parágrafos deste fragmento inau-
gural decifram com factos reais mais tarde compreendidos «todas as pequenas 
coisas» que na infância «me pareciam […] carregadas de mistério» (I, 9), 
processo que de novo acentua os graus de consciência que separam o universo 
infantil e o mundo adulto a partir do qual as memórias se vão edificando.

Quanto a estudos, Fernanda passa pelos graus escolares a que as raparigas 
do seu tempo acediam: numa escola pública em Portimão (onde o pai, oficial 
de Marinha, está colocado) faz, aos «oito anos […] o exame do 1.º grau» e 
mais tarde, na Figueira da Foz, o da 4.ª classe (I, 64). Vale a pena ler (I, 64 -68) a 
soma de pormenores sobre este exame, tendo em vista a construção da biogra-
fia, de que se destacam dois aspectos: a recordação feliz («Fiquei distinta!», 
I, 65) e a menos feliz, do «vestido de seda azul e sapatos de pelica branca» 
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(I, 66) que a bisavó comprou para a ocasião, com os quais se sente mal. São, de 
qualquer modo, eventos felizes, estes, corroborados na continuação dos estudos 
documentada na «caderneta escolar que foi o orgulho da família por volta 
dos meus treze anos» (I, 69). Neste ponto da narrativa, porém, encontram -se 
incisos outros eventos a que adiante voltarei, relegando para cerca de sessenta 
páginas à frente a «influência decisiva na minha vida» da tia Luísa (irmã mais 
velha do pai) no continuar dos estudos da sobrinha, à qual reconhece aptidões 
para «o curso dos liceus, que [a] deixaria mais preparada para a vida» (I, 120); 
a tia está contrariando o pai de Fernanda, que a votava a continuar no colégio 
em que aprende «um pouco de francês, de inglês, de história e de trabalhos 
manuais» (I, 120). A menina fará em dois anos no Liceu Maria Pia, no Largo 
do Carmo, «como aluna do ensino particular» (I, 121), os exames dos 3.º, 
4.º e 5.º anos, e seguirá para o Liceu Passos Manuel como «ouvinte» (I, 122; 
cf. também 127 -31) numa classe mista («havia sete raparigas e o resto eram 
rapazes», I, 122). Doente com um «pulmão afectado» («primo -infecção»), 
muito debilitante, ficou em casa quatro meses, vindo depois a retomar os estu-
dos; entretanto, por uma soma de factores (alguns dos quais a retomar aqui), 
a família desagrega -se, e «no dia em que fiz dezanove anos» a protagonista 
decide o término da sua educação formal («tinha desistido definitivamente de 
me licenciar em Matemática», I, 174), que a levaria «à Politécnica, para fazer 
a vontade ao meu pai» (p. 174). 

Detive -me neste inventário porque os passos reportados são de grande 
importância na leitura de Ao fim da Memória, delimitando etapas no cresci-
mento em idade e personalidade de Fernanda de Castro, e propiciando a refle-
xão que vai fazendo sobre os mecanismos da memória. Com efeito, o périplo 
por cidades, casas e estabelecimentos de ensino está condicionado à vida da 
família e à carreira do pai (oficial da Marinha), e forma a moldura do carácter 
e do destino de Fernanda. Vejam -se por exemplo as páginas em que se narram 
os tempos longos passados na casa das tias em Cacilhas, lugar fundador em 
diversos aspectos, expressamente identificando a narradora com a personagem 
de Maria da Lua, que assim ficamos autorizados a classificar como romance 
autobiográfico7. A propósito desta casa e de outras de que se ocupam, verbi 
gratia, as páginas 85 a 91, recorde -se este passo, relevante para se considerar 
não só a perenidade vívida das imagens infantis (bem ilustrada em Maria da 
Lua, livro e personagem), mas também para se entender bem que a identidade 
do sujeito radica nesse tempo e nesses lugares:

«Este teu incompreensível amor às casas velhas há -de dar cabo de ti», 
diziam -me animadoramente as minhas amigas.

Primeiro, foi a casa da minha infância, a casa da Maria da Lua, mas essa 
foi só amor, não foi tormento. (Acabo de pensar neste preciso momento que é 
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ela, sempre ela que procuro em todas as casas velhas […], como se fosse possível 
encontrar, em todos os sótãos, em todas as velhas alcovas, em todos os pátios e 
em todos os quintais o que pateticamente procuro e jamais encontrei: a creduli-
dade, a pureza, a inocência dos meus primeiros anos.) (I, 85)

Note -se especialmente o uso do parêntesis longo, em cujas linhas se expressa 
a autorreflexividade distanciada que domina todo este fragmento, avaliando 
no «preciso momento» da escrita ao correr da pena algo que em muito ultra-
passa a mera imediatez, e desvelando o sentido mais profundo do «amor às 
casas velhas» detetado pelo círculo próximo.

Quanto aos tempos que Fernanda de Castro atravessou, assinale -se o lado 
testemunhal desta obra: a autora lembra -se do regicídio (1908), da proclama-
ção da República no 5 de Outubro de 1910 (I, 62 e passim), da Grande Guerra 
e seus efeitos na vida portuguesa, de revoluções várias (I, 213 -15 e passim), 
etc. Testemunham as suas posições muitos passos, mas lembre -se aquela con-
versa entre António Ferro e Homem Cristo (I, 210 -213) nos idos de 1924 -25 
em Paris, abrindo campo à pouca conta em que Fernanda tem os políticos; e 
lembre -se o mais interessante para o propósito que aqui me guia — o radicar 
na infância desta opinião («Esta desconfiança que eu sentia por tudo o que 
dizia respeito à política vinha de longe, de muito longe, da minha infância», 
I, 213). A dimensão social de Ao fim da Memória, obra de interesse para a 
historiografia e também para os estudos de literatura autobiográfica, está bem 
resumida neste passo:

Nesta breve história dos meus encontros no Mundo, neste mais ou menos 
longo convívio com personalidades deslumbrantes, não me foi possível, para não 
exagerar as dimensões deste volume, ultrapassar a epiderme, penetrar no segredo 
final dos seres e das coisas, mas há duas maneiras de conhecer o Homem: estudá-
-lo de dentro para fora, partindo da sua obra para a sua vida, ou de fora para 
dentro, partindo da sua vida para a sua obra. Pela força das circunstâncias, foi 
este o processo que escolhi. (I, 190)

O lado testemunhal de Ao fim da Memória é, pois, a outra face da questionação 
do «segredo final dos seres e das coisas», onde se situa a busca de si mesma, 
espelhando -se no estudo «de dentro para fora […] ou de fora para dentro», 
que o mesmo é dizer conjugando todas as perspectivas de análise.

A temporalidade alargada que procura narrar, de 1906 a 1987 no conjunto 
dos dois volumes, está associada ao problematizar da própria classificação 
genológica da obra, como se pode ler neste fragmento:

Continuo a escrever valorosamente isto a que não chamo ‘Diário’ nem 
‘Memórias’, mas talvez pensamentos que nem sempre consigo explicar ou 
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interpretar. Por exemplo, nasci milionária, como outros nascem pobres: porque 
acredito em Deus e estou com Ele na sua luta com o Demónio; acredito no Bem 
e no Mal, sabendo que o Bem acabará por ser o mais forte; acredito na Vida, 
apesar das mil mortes que nos impõe; acredito no Homem, apesar dos homens; 
acredito na Morte como passagem para uma Vida melhor. (I, 53)

Diário ou memórias, pensamentos e crença moral são componentes d’«isto», 
do género não nomeado, misto e impuro. O balancear entre modelos manter-
-se -á nestes volumes, ordenados, como já se disse, pelo ritmo compósito de 
uma memória que a distância filtra, selecciona, ordena. O pendor reflexivo e 
autorreflexivo está constantemente a ser retomado, em passos como este, logo 
no início do primeiro volume: «julgamos conhecer os outros e nem sequer 
nos conhecemos a nós» (I, 12). Logo depois, em resposta a uma amiga que 
pergunta «É verdade que andas a escrever um Diário?» (I, 13; ou, nas palavras 
da própria, «uma espécie de Diário»), afirma a «impossibilidade de escrever 
todos ou quase todos os dias uma página que seja neste embrião de Memórias» 
(I, 14). E continua a responder a quem a interpelou:

[…] ando a juntar recordações, a tentar fixar no papel certos momentos que não 
quero esquecer. Pretendo, sobretudo, evocar o melhor que puder certas figuras, 
certos acontecimentos, certos momentos de certas vidas que, acidentalmente 
ou não, se cruzaram com a minha. Ao mesmo tempo, sim, vou escrevendo as 
impressões do dia -a -dia que me parecerem de algum interesse […]. Acabarei, 
porém, por abandonar essa disciplina, não só porque me perco na floresta 
das datas, mas também porque me parece mais natural, mais espontâneo, ir 
escrevendo à medida que as pessoas e os factos vão surgindo dos meandros da 
memória. (I, 13-4)

Torna -se patente o propósito de lutar contra o esquecimento: testemunha 
da História, a narradora vê -se no terreno da combinação de um dever de a 
fixar sem olvidar as pequenas coisas, numa escrita cujas possibilidades infindas 
se debatem com o concreto do texto em curso. A unidade da obra depende 
precisamente destes múltiplos campos, cruzando -se no tecido de fragmentos 
que se querem ordenados cronologicamente — o que se revela tarefa a cada 
passo posta em causa: os «bilhetes -postais que o passado constantemente me 
escreve» (I, 44), regidos pelo fragmento e pela digressão, patenteiam o conhe-
cimento das dificuldades do processo das «Recordações… Recordações…», 
estruturadas por aqueles princípios. Desde o início do primeiro volume se sabe 
que «não tenho grande esperança de chegar ‘ao fim da memória’» (I, 44), nem 
mesmo, sequer, ao início dela: «este momento [um piquenique na infância] 
ficou para sempre gravado na minha memória […]. Onde está, pois, a chave, o 
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segredo desta fidelidade da minha memória a um momento que nada teve de 
especial?» (I, 42 -3). Já um pouco antes ficara dito que «não me lembro nada 
de tudo o que vou contar, mas ao longo dos anos várias vezes a família me falou 
neste caso» (I, 36), sendo nítida a consciência de que as memórias se servem 
de fontes para lá da recordação directa daquele que as assina.

Quase a fechar o volume segundo, a esta questão se regressa: 

Já bem perto de Ao fim da Memória, chego à conclusão de que a memória 
não tem fim, de que o clarão de um relâmpago ou a luzinha dum pirilampo 
podem iluminar de repente uma recordação, uma saudade, uma nostalgia, um 
pedacinho de memória voluntária ou involuntariamente esquecido ou escondido 
na sombra. (II, 314)

Cá temos a insistência no sentido ambíguo daquele «fim» posto no título: se 
por um lado se faz alusão ao processo de natureza intérmina de um projecto 
como este, por outro descrevem -se as vertentes várias nele implicadas, e retrata-
-se ainda o pendor intimista daquele «iluminar» do presente pela interpreta-
ção do passado. O muito pequeno vê -se à luz da «memória» figurada como 
um repositório, um alfobre que emoção e razão permitem ir desvelando no 
intervalo entre o abismo e a elevação, como tantos passos documentam; tome-
-se apenas um exemplo: «Memória dos olhos, memória das palavras, memória 
dos gestos por um momento esquecidos» (II, 297). De acordo com as raízes 
da literatura autobiográfica, tais reflexões conciliam a representação do quoti-
diano e do que se testemunhou da História, em todos os planos erguendo um 
monumento simbólico que perpetua a vida e vence a morte, como prescreveu 
Horácio.

A história do sujeito, como se disse atrás, começa a ser narrada a partir 
do nascimento, recolhendo memórias indirectas; com efeito, «por mais que 
pense, que force a memória, só me lembro de coisas vagas, de frases soltas […], 
nada antes dos meus cinco anos» (I, 8) — o que é da maior importância para 
a reflexão sobre o «mecanismo […] complicado e incompreensível» (I, 137) 
a que o texto iterativamente retorna. A passagem da infância à adolescência, 
na grande casa cor -de -rosa de Cacilhas pertencente às tias, ocupa numerosas 
páginas, o que é sintoma do papel que desempenha na mente daquela que 
recorda e ficcionalmente se transforma em Maria da Lua, no romance e na 
peça epónimos. Bom exemplo de lembranças felizes desse tempo é a do cora-
ção de barro que Pedro, filho de amigos dos pais, lhe oferece com «um P gra-
vado dum lado e um F do outro» (I, 126), que enterra no quintal «à sombra 
da amoreira», marcando o tesouro com duas rosinhas -de -toucar. Trata -se de 
um episódio singular por nele se conjugarem a intuição do amor, do segredo e 
da preservação do Bem, evocados de modo muito vivo, tão mais vivo quanto se 
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inscreve na memória deceptiva desse passado perdido. Por duas vezes se conta 
(I, 126 e 132) a despedida da casa, enfatizando o lugar seminal desse passado 
que não volta mais, mas que a pormenorização tenta tornar perene; citemos a 
primeira dessas ocorrências:

Quando fechei pela última vez a porta da casa cor -de -rosa […], sabia per-
feitamente que não estava só a despedir -me da casa e da quinta, do mirante e do 
poço nem mesmo das presenças invisíveis mas muito reais da minha avó e da 
minha mãe, mas ainda e sobretudo da minha infância. Ficavam ali para sempre 
os meus últimos bibes de menina, as últimas fitas que prendiam as minhas tran-
ças, os meus pequenos sonhos, os meus pequenos segredos… (I, 126)

Outros eventos narrados desenvolvidamente corroboram o carácter para-
disíaco desses anos; sirva de exemplo o sucesso obtido na «auspiciosa estreia 
de uma nova ‘estrela’ do music -hall cacilhense» (I, 31), ela mesma, no sarau 
organizado pela tia Castelo, apesar dos comentários desagradáveis da austera 
tia Emiliana (I, 30 -32). Nestas memórias de infância merece também menção, 
a propósito de uma «simples dor de dentes», o episódio suscitado do seguinte 
modo: «A palavra ‘dentista’ teve sobre mim o mesmo efeito que teve um dia em 
Proust a palavra madeleine» (I, 21), evocando os «sete anos», quando, levada 
pela mão da mãe ao dentista, a pequena pergunta inocentemente: «Quem são 
aquelas meninas tão bonitas?» (I, 21), que vê fumando na «varanda corrida» 
de um prédio, ao que a mãe reage «arrast[ando] -me por um braço» (I, 21). 
Desta vez, porém, Fernanda solta -se da mão protectora, enfia -se pelo prédio 
adentro e sobe os três andares de escadas, «certa de que estava ali a minha 
salvação» dos tormentos do dentista, na porta ao lado (I, 22); a mãe sobe atrás 
dela, dá -lhe um «bofetão» e de novo a arrasta «sem uma palavra», voltando 
a bater -lhe, por algo que só muitos anos mais tarde entenderá.

Este episódio parecerá anódino, mas está longe de o ser, se o associarmos 
ao conhecimento nebuloso que a criança vai tendo sobre as questões ligadas 
ao sexo, numa época em que não se abordava tal assunto, construindo imagens 
angustiosas. Em 1909, portanto nos seus nove anos, a família segue o pai no 
novo posto, em Portimão, e Mary, colega de escola, conta -lhe que «os meni-
nos» vêm da «barriga das mães», e não «de Paris» como ela julgava (I, 41); 
o método é assustador: «— O homem do talho empresta a faca e trrtrrtrr… 
tira -se o menino e pronto» (I, 41). Sigamos ainda o texto:

A história da faca do homem do talho, por demasiado grosseira e por me 
ter sido contada por alguém que não respeitava, passou sem fazer grandes estra-
gos, sem deixar demasiadas cicatrizes. Mas se um padre ou um professor tivesse 
violentado a minha alma sensível, com informações prematuras, «nunca lhe 
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teria perdoado» e o puro cristal que eu era teria sido, por vingança, um vidro 
grosseiro que propositadamente teria quebrado. (I, 42).

A adulta que conta a história procura diminuir -lhe a importância, mas 
expressões como «sem fazer grandes estragos, sem deixar demasiadas cicatri-
zes» (I, 42; itálicos meus) deixam disso duvidar. De facto, a distância entre a 
consciência de si que a narradora tem na infância e no presente só pode condu-
zir à certeza de que os anos primevos não voltam mais, num misto de nostalgia 
e tristeza a ensombrar as lembranças felizes. Contra essa névoa está um processo 
frequente na literatura autobiográfica: a recorrente fixação daqueles em que se 
escoram os afectos, membros da família e outros (por exemplo, veja -se I, 25 -28). 
No mesmo sentido vão as listas de coisas boas que, escritas, não se perderão, a 
par do melancólico «desejo de me perder» (I, 59 -60), várias vezes glosado em 
ambos os volumes de Ao fim da Memória. Ilustra -o, num tempo mais recente, a 
conversa com José Carlos Ary dos Santos e o pianista Claude Savard, visitas da 
casa, todos tentando definir alegria e dor: Fernanda usa a imagem do «tronco 
descarnado […] e a explosão, a apoteose da flor e do fruto: em suma, o luto e a 
festa das estações» (I, 63). Em oblíquo, assim se desenha a linha constante da 
sobreposição entre pólos, que muitas outras páginas ilustram.

Por entre essa reflexão, voltam amiúde os episódios que traçam o auto-
-retrato físico e moral, como sucede nestes passos:

[…] relembro a minha infância […]. Vivia numa espécie de sonho sem princípio 
nem fim, confundindo tudo: dias, anos, Invernos, Primaveras, alegrias e desgos-
tos. Sei, porque mo disseram mais tarde, que era magra, débil, demasiado alta 
para a minha idade e que tinha uns cabelos pesados, indomáveis, que faziam 
o desespero da minha mãe. Gostava de me esconder no sótão e de me perder 
na rua e aborrecia -me verificar que não conseguia nunca perder -me completa-
mente. […]

— Esta pequena é esquisita — disse um dia a tia Emiliana, olhando -me 
desconfiada. (I, 15 -16)

[…] com os meus cabelos escorridos, a minha pele escura e os meus olhos sem 
cor definida (verdes, azuis ou cinzentos, conforme os estados da alma ou, mais 
prosaicamente, conforme a cor dos meus vestidos), o meu físico estava longe 
do que eu julgava ser o ideal da beleza feminina: pele branca e rosada, cabelos 
louros e anelados! (I, 62)

Não sei como era aos treze anos, mas pelas raras fotografias desbotadas 
dessa época, imagino -me alta, magra, as pernas longas, cabelos escuros e olhos 
claros. (I, 69)
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O retrato físico e os traços de carácter formam o palimpsesto a que memó-
rias próprias, narrativas alheias e adequação ao que seria a norma para uma 
adolescente, mostrando o pendor intimista de um eu desavindo consigo ao 
ponto de roçar a pulsão de morte, expressa naquele gosto de se perder e de 
estar só. Formula -o o texto nos interessantes termos sintetizados deste modo: 
«A aprendizagem da solidão é difícil e exige um longo noviciado, mas, depois, 
que extraordinária sensação de paz, de liberdade!» (I, 29).

As páginas 44 -50 do volume primeiro estão entre as mais fortes na com-
posição do retrato interior dolorista, tecido pelo duro saber sobre a vida e a 
morte, a que acresce o medo de não ser amada pela mãe, como se adivinha nos 
excertos acabados de citar, mas sobretudo patente neste outro:

Alta, esguia, de pele morena, de cabelo escorrido, o meu tipo físico não era 
com certeza de modo a satisfazer a minha mãe. Teria certamente preferido que 
eu fosse loura, rosada e tivesse os cabelos encaracolados, como a minha irmã […]. 
A minha mãe acabara por se resignar. (I, 46)

Acentua -se, neste contexto, «uma dor a que possivelmente devo o hor-
ror que ainda hoje tenho à falta de sensibilidade e, sobretudo, à injustiça» 
(I, 44), ilustrado pelo episódio («um dos momentos mais dolorosos da minha 
infância», aos «oito ou nove anos»; I, 44) da destruição de uma boneca pelas 
meninas numa festa de aniversário. A dona da casa castiga a filha com «um 
tremendo bofetão», e Fernanda conta como reagiu: «abri a porta da rua e 
fugi, fugi como se todos os demónios me perseguissem», numa deriva de 
«duas ou três horas, transida de frio e de medo» (I, 45), sozinha com a sua 
alma aflita de criança. Depois do impulso súbito de subir ao atelier do «senhor 
Dias -Fotógrafo» (I, 46) e lhe pedir para a retratar, lá regressa a casa, pondo 
fim à inquietação da família. Passam poucos dias até chegar «um pacote de 
fotografias minhas» (I, 46), dando espaço ao confronto com a sua própria 
imagem nas linhas já transcritas neste parágrafo; não é difícil reconhecer nelas 
a auto-imagem deceptiva em confronto com a irmã, e sobretudo atribuindo 
fantasmaticamente à mãe um desamor que o texto não confirma. A rivali-
dade entre irmãos, traço comum à construção identitária em muitas crianças, 
tem neste caso a importância acrescida de figurar uma culpa subliminar, 
associando -se no presente da rememoração às dramáticas circunstâncias do 
falecimento da mãe.

Acompanhemos o caminhar para esse desenlace. Primeiro, «aconteceu 
uma coisa muito importante: nasceu o meu irmão Afonso» (I, 49), «um 
menino muito branquinho, ou antes, muito cor -de -rosa […]» deitado num 
berço ao pé da mãe, «tão bonita, […] tudo tão lindo, tão branquinho, sem 
rasto de sangue em todo o quarto», ao contrário da história «do homem do 
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talho» (I, 50) em que não consegue deixar de «pensar com horror» — evi-
denciando a pervivência do saber tão violento que lhe fora transmitido acerca 
do nascimento. Estes episódios fundadores abrem a porta, tão longamente 
adiada, da narração do fim da idade da inocência, aos doze anos (I, 69); 
exemplar do diferimento do cerne de tais recordações é o parágrafo seguinte, 
no contexto de várias páginas com o mesmo propósito implícito:

A escola era nessa altura o pequeno oásis da minha infância difícil. Órfã 
de mãe aos doze anos, separada do meu pai por circunstâncias infelizes, irmã 
mais velha de quatro irmãos mais órfãos por serem mais novos, só no colégio 
conseguia esquecer o vendaval que nos fustigara e ameaçava derrubar as nosssas 
poucas defesas. (I, 69)

Aqui se sumariam vários episódios e um período de tempo relativamente 
vasto. Antes de explicitar a mudança de vida que o desaparecer da mãe 
vem precipitar, temos digressões que, se introduzem elementos explicativos, 
continuam a diferir o evento central. Nessa estratégia, lemos páginas sobre 
os sucessos escolares nessa época (I, 70 -71), ou vamos sabendo pormenores 
sobre a vida quotidiana da família e o amor pela natureza e os jardins (I, 
64 -65 e 71 -72), a resistência a usar vestidos de menina para o exame (I, 65 -66) 
e outras lembranças. Vem então um parágrafo situado em Outubro, dando 
conta da nova missão do pai, em Bolama (Guiné), «capitão do porto e chefe 
dos Serviços Marítimos» (I, 72), permanecendo a família na Europa.

Chega uma carta do pai, «louco de alegria» porque o estado de saúde 
da mãe, decretado melhor pelo médico, permitia que ela «fosse passar dois 
ou três meses» a Bolama, na época de clima mais favorável na Guiné (p. 73). 
Mais resolve o pai que Fernanda acompanhe a mãe, «por ser a mais velha, por 
ter tido muito boas notas todo o ano e também por poder ajudar a minha mãe 
a tomar conta do Afonso», com «perto de dois anos», «durante a viagem» 
(I, 73). Nas vinte páginas seguintes o texto ocupa -se de outros assuntos, e só 
retoma os eventos de Bolama, desenvolvendo -os, nas páginas 93 a 103 — de 
acordo com o processo, já descrito, de diferição do núcleo de acontecimentos 
dramáticos. A viagem por barco, em 1913, é «sem história e sem histórias» 
(I, 93), e em Bolama a vida quotidiana segue monótona (I, 93 -96). Mas a mãe 
começa a ficar «pálida e com um ar excepcionalmente cansado», tremendo 
«como se estivesse com sezões» (I, 97). Ora, «no meio da noite», Fernanda e 
Afonso são precipitadamente levados para casa da família Calvet de Magalhães, 
amigos do pai; a senhora da casa «deu -nos leite quente, deitou -nos lado a lado 
e deixou -nos na penumbra, com uma horrorosa sensação de desespero e de 
abandono» (I, 98) — note -se o léxico a descrever de modo vivo, no presente, 
o que ficou impresso na memória daqueles dias aflitos e tão determinantes. 
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A mãe morre logo a seguir com febre amarela, e um pai «desfeito, com ar alu-
cinado e as lágrimas a correrem -lhe em fio», vem anunciar -lhe: «— Morreu! 
A tua mãe morreu há duas horas. E agora, agora, o que vai ser de nós?» (I, 99). 
Acrescenta ainda este tremendo destino para a filha mais velha:

— Ontem eras uma criança, uma menina crescida, alegre e sem responsabi-
lidades. Hoje és uma Mulher, uma mulher que tem de tomar conta de um irmão 
de dois anos, quase como se fosse teu filho. (I, 99)

Cabe a Beatriz Calvet explicar à menina, em «palavras que nunca esque-
cerei» (I, 100), o que se passou e o que lhe está destinado; o longo parágrafo 
relatando essa conversa termina deste modo terrível: «Prometes ter coragem? 
Crescer de repente? Tomar conta do teu irmão como se fosses de facto uma 
Mulher?» (I, 100). O regresso a Lisboa no primeiro barco disponível é um 
«tormento» (I, 101) de abandono, apenas mitigado pela mão protectora do 
capitão, que lhe sugere a leitura de Júlio Verne, cujos livros existiam na biblio-
teca de bordo (I, 102). À chegada a Lisboa, a família consegue de noite fazer 
as crianças sair do navio, posto de quarentena. Fernanda pode finalmente 
dormir «quarenta horas seguidas», «deitada na cama da minha infância» 
(I, 103), abruptamente fechada mas não esquecida, como se vê pela extensão 
e o detalhe destas páginas.

Não parece difícil defender que tais episódios moldam a formação mental e 
a vida interior da narradora, tanto no passado como no presente a partir do qual 
rememora. Nem, por outro lado, se afigura complicado postular que os eventos 
deste destino disfórico estejam subjacentes a todo o percurso de vida narrado 
nos dois volumes de Ao fim da Memória. A tendência reflexiva, de pendor 
melancólico, ganha corpo em muitos passos, mas importa salientar um deles, 
na idade adulta, em que se estabelece ligação com modelos literários, nomea-
damente com os escritores russos Lev Tolstoi e Boris Pasternak8. Assistimos 
ao devaneio da narradora insone, durante uma viagem nocturna de comboio, 
transfigurada em jornada alegórica. O mote desta divagação («Gostava de 
saber dizer, mas não sei, a angústia que me invade ao passar de comboio, a 
meio da noite, por uma pequena vila de província», I, 33) dá entrada à «minha 
imaginação [que] começa logo a trabalhar em falso» (I, 33), conjecturando o 
que estará por detrás das janelas com luzes acesas. E prossegue:

E de repente, […] fui invadida por uma sensação indizível, uma nostalgia 
de não sei que vida passada ou futura, com rajadas de vento e bátegas de chuva 
[…] Onde estou eu? Na Rússia, na Polónia, na Finlândia?

Apetece -me chá, mas chá de um velho samovar, e gostaria de correr pelas 
estepes de cristal num trenó puxado por cães selvagens. Oiço cair a neve, oiço 
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estalar o chicote, oiço guizos e sinto nos joelhos, nos ombros, peles de urso e de 
foca […]. Os cães voam como flechas vivas, mas para onde vão? Para onde me 
levam? Alguém me espera, mas quem? Por momentos retomo a consciência, 
olho através dos vidros da carruagem, reconheço a terra, as casas, a noite estre-
lada […], mas o trenó continua a deslizar na estepe gelada e sei que vou chegar 
ao fim da minha viagem sem bilhete, que é o princípio de uma longa viagem sem 
memória por estradas brancas de silêncio. (I, 34)

A insónia suscita a inquietação e abre espaço para o onírico da viagem mental, 
na consciência abrandada do sono que não chega apesar do balancear do com-
boio, criando um cenário longe dali, exótico e libertador. Ao mesmo tempo, 
porém, o texto elabora sobre a questão central de Ao fim da Memória — a 
busca identitária, que, apesar de coadjuvada pela memória e pelo tempo, se 
sabe ser um processo nunca terminado.

Quem sou eu, como poderei pôr a minha vida em letra de forma, jun-
tando as minhas lembranças e a proteiforme figura que os outros me devol-
vem? Como poderei fazer com que as imagens de mim no passado coincidam 
comigo agora, que as narro? Fernanda de Castro trabalha nesta obra sobre si 
mesma, sobre os problemas da memória e sobre a escrita memorialística. O 
entretecer destas questões retorna por exemplo no seguinte excerto, descre-
vendo as operações de auto -análise:

O pensamento é uma meada emaranhada, com os fios partidos e as pon-
tas à vista. […]. Quando a queremos desembaraçar, temos de amarrar os fios 
partidos e fazer nós para esconder as pontas. Ao fim de juntar pensamentos, 
nostalgias e recordações, tenho tantos nozinhos na garganta que mal posso 
respirar. (I, 51 - 2)

O fio de Ariadne, no caso vertente, não é sólido nem inteiro, e a recolecção de 
factos e de emoções surge abalada pela angústia, mesmo porque o sujeito sabe 
muito bem que o seu ser proteico e multiforme se opõe à unidade, porventura 
tranquilizadora, que gostaria de alcançar. Um passo do fragmento que agora 
citei ajuda a perceber melhor este processo:

[…] ando a forçar a minha memória […] para tentar reviver a minha infância, não 
talvez como ela na realidade foi, não como os outros a recordam, mas exactamente 
como eu a vivi, como eu a sofri, como eu a saboreei […]. Se alguns anos mais tarde 
a minha mãe, meu pai, a tia Emiliana, tivessem de contar a vida, a vidazinha da 
Mariazinha que fui eu, eu não me teria reconhecido em nenhuma, embora todas 
fossem rigorosamente exactas. Porquê? Porque nós somos tantas quantas as pes-
soas que nos amam, tantas como as pessoas que nós amamos. (I, 51)
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Juntemos ao processo voluntário da rememoração a consciência de que a 
memória vai a par da consciência de si como ser escalonado no tempo: que 
é «contar a vida»?, que verdade pode haver em tal contar, se o sujeito é um 
poliedro em que quem «eu fui» não coincide nem com o que os outros 
guardaram nem, sequer, com o que sabe agora da «Mariazinha que fui eu»? 
O sujeito será então a narrativa que constrói, será o processo mesmo da palavra 
que estrutura e recompõe a sua identidade.

Ler Ao fim da Memória implica, para o leitor, reconhecer uma luz que 
também o atinge: com a ajuda de fontes míticas intemporais, como as das 
histórias de Sísifo, de Prometeu ou a dos heróis (ou serão anti -heróis?) do 
labirinto, estes dois volumes mostram que o caminho do eu ao encontro de si 
não tem fim, nunca o terá. As dores da infância e do crescimento, juntando -se 
às lembranças felizes, à vontade de saber e de prosseguir forjam os caminhos 
do tempo adulto a partir do qual se escreve, edificando um sujeito inquieto, 
autocrítico, que ordena e reordena os eventos narrados e a sequência deles. Os 
factos documentados (por papéis oficiais ou privados) são o alicerce do sujeito 
crítico e selectivo, em contraponto ao espelhado nos estilhaços que se escon-
dem debaixo da terra. Conciliando todas as peças, e corajosamente ditando as 
páginas do segundo volume destas memórias (II, 323), a autora fecha -as em 
1987 com a serenidade própria de quem tranquilamente espera o fim:

É tarde. Vou tentar dormir, esquecer o maremoto de recordações, dizer 
adeus ao passado e voltar -me para o futuro, sem pressa, com respeito mas sem 
temor, porque

Os anos passam… já vai sendo tempo
de pensar na Viagem. 
Irei bem ou enganei -me? Este caminho 
é verdade ou miragem? (II, 322)

Vai sendo tempo de se regressar à poesia, à ficção e a toda a obra de 
Fernanda de Castro, que bem merece ser lida. Ao fim da Memória, de que aqui 
se falou, tem com certeza lugar na literatura autobiográfica portuguesa do 
século XX, ombreando com o melhor dos seus contemporâneos.
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NOTAS

 A Autora segue a antiga ortografia.

1 «‘É verdade? É mesmo verdade o que contas sobre a tua infância e a tua adolescência?’ Eu não 
respondo logo. É claro que é tudo verdade.» (II, 304 -5). Utilizo a edição indicada nas referên-
cias bibliográficas. As citações vão identificadas com número de volume e páginas a que cada 
uma delas se reporta.

2 Veja -se a lista de traduções realizadas e a publicar nas duas séries da coleção Contemporâneos, 
da Livraria Tavares Martins (Porto), consultando -a por exemplo no romance de Fernanda de 
Castro Maria da Lua — História de uma casa, 1945. As séries são «A — Romancistas e Nove-
listas» e «B — Biografias e Memórias».

3 Sobre António Ferro (1895 -1956), veja -se Manuela Parreira da Silva, «Ferro, António», in 
Fernando Cabral Martins (ed.), Dicionário de Fernando Pessoa e do Modernismo Português, 
Lisboa, Editorial Caminho, 2008. Historiadores como Ernesto Castro Leal têm abordado o 
papel de Ferro no plano político e ideológico.

4 Estas duas artistas retrataram Fernanda de Castro com o vestido verde que usou em recitais 
de poesia no Rio de Janeiro (I, 182). Como já se disse, o retrato por Tarsila do Amaral está 
reproduzido na capa do volume II da editio princeps destas memórias.

5 Sobre a amizade de Fernanda de Castro e José Carlos Ary dos Santos, vejam -se menções espar-
sas e sobretudo as páginas 296 e seguintes do volume II.

6 No segundo volume (páginas 291 -293) sumarizam -se os objetivos deste projeto, as dificuldades 
encontradas no seu financiamento e os meios que encontrou para sustentar a obra, de que 
nunca desistiu.

7 Lugares e acontecimentos deste período, com suas personagens e eventos, estão na base do 
romance Maria da Lua — História de uma casa, 1945 (Prémio Ricardo Malheiros da Academia 
das Ciências, 1946). Veja -se ainda a adaptação teatral que a autora fez deste romance: A Espada 
de Cristal (Peça em três actos) seguida de Maria da Lua (Peça em três actos), 1990. Uma nota na 
contracapa faz saber que a primeira destas peças foi levada à cena em 1964 no Teatro Nacional 
D. Maria II, e que a adaptação de Maria da Lua nunca conheceu os palcos.

8 Traduções portuguesas que Fernanda de Castro poderá ter lido: Lev Tolstoi, Guerra e Paz: 
1864-1869,  trad. José Marinho,  Lisboa, Inquérito, 1942;  Boris Pasternak, Doutor Jivago, pref. 
Aquilino Ribeiro, trad. Augusto Abelaira e David Mourão-Ferreira, Lisboa, Bertrand, 1959.
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