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À minha mãe e ao meu irmão João

«Pensamos que os lugares conservam pelo menos
um leve sinal das pessoas que os habitaram.»
— Patrick Modiano, Dora Bruder

coi sas de lou cos

PREFÁCIO
DJAIMILIA PEREIRA DE ALMEIDA

A primeira vez que li alguns dos textos que agora integram Coisas
de Loucos: O que eles deixaram no manicómio foi no Público, no qual
parte deles foram publicados em série. Tocou-me de imediato
a sensibilidade de Catarina Gomes no tratamento de um tema
delicado e a sua aproximação às pessoas sobre as quais escrevia,
a partir de um conjunto de objectos guardados numa caixa. Esses
primeiros textos anunciavam o que é este livro e o que é a escrita
de Catarina Gomes, revelada em livros anteriores e em inúmeras
reportagens: uma das melhores que se podem ler hoje na literatura portuguesa. Catarina nunca se sobrepõe às pessoas de
quem fala, não se precipita, não escreve com ideias feitas sobre
um dado tema. Dispara, como ouvi uma vez sobre uma repórter
fotográfica que se aventurou no campo de refugiados de Calais,
com a cabeça e com o coração.
Os loucos do seu livro são pessoas de carne e osso, e Catarina
não os trata nem como fantasmas nem como semblantes desfocados em daguerreótipos. Também não nos oferece uma colecção de
retratos mortos, como os que encontramos nos álbuns de família
de outro tempo. Os seus loucos são pessoas a quem a vida tirou
do convívio comum, mas que viveram vidas cheias, pautadas por
imaginações ardentes. Catarina Gomes trata-os como pessoas e
não como doentes, põe-nos a par do leitor, de novo na rua, fora da
prisão, e fá-lo a partir de meia dúzia de cacos, objectos guardados,
esquecidos, não reclamados, como quem puxa um fio com toda a
paciência, no fim do qual, puxando devagar, se encontra uma alma.
11
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Os vários capítulos deste livro são profusamente documentados, contidos, de uma precisão fraterna. Encontramos neles
características de outros trabalhos de Catarina Gomes: a mesma
exactidão, o mesmo ouvido, o traquejo de quem não se impõe ao
que quer dizer, o silêncio necessário a ouvir falar coisas que não
falam (relógios, documentos, ponteiros, papelinhos, fotografias,
moedas, notas, pentes), a curiosidade gentil. As fotografias belíssimas de Paulo Porfírio acompanham o texto, na mesma ausência de fetichismo.
Ambos, escritora e fotógrafo, sabem que aquilo com que
lidam, aquilo que se propuseram mostrar, não está desagarrado
da vida. Como António Reis e Margarida Cordeiro em Jaime,
dão-nos a ver cada uma das vidas como um mistério e não como
uma fatalidade, muito menos como um diagnóstico médico.
Parece haver um aspecto comum a todos os trabalhos de Catarina Gomes: o que quer que a mova na procura das histórias que
conta, as suas razões parecem ao leitor, ao mesmo tempo, pessoalíssimas e impessoais. Nunca se deixa levar, nunca entra em
pânico. A sua prosa não se arranja para a fotografia, mas acompanha os seus sujeitos no seu desarranjo essencial, comum ao
de todos os protagonistas de todas as histórias. Por objectivo
que seja o seu ponto de vista, Catarina Gomes recusa a condescendência, não escreve como quem desvenda, como quem está
segura, como quem tem saúde. Fala dos outros como quem desce
uma escada íngreme, ciente de que pode cair. Li Coisas de Loucos
como se lesse um romance, cheio de histórias e mistérios, pessoas vivas, meus irmãos, perdidos no tempo.
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NA CAIXA

Se nos colocarmos algures no meio deste recinto murado, podemos quase sentir, apenas pela visão das árvores e o som do vento
a bater-lhe nas copas, que estamos no campo. Mas não. Estamos
em plena cidade de Lisboa, numa zona de ruas estreitas e antigas, dentro de um grande recanto escondido que durante mais
de século e meio foi um mundo apartado do mundo. Chegaram a
avolumar-se aqui cerca de mil pessoas.
Neste enclave de vida foi funcionando muita coisa. Um balneário com banheiras de mármore onde se imergiam doentes em água
fria, tépida, morna ou quente, pensando que assim se curavam os
seus males; e que depois se tornaram canteiros. Uma ludoteca
onde resiste um Júpiter em cor de laranja desbotado preso ao tecto
por um fio de nylon. Um pavilhão em forma de anel com miolo de
terra onde chegou a haver pessegueiros e um lago com peixes vermelhos. A casinha amarela ao fundo de tudo foi a morgue, dentro
dela permanece ainda uma cama de mármore com uma meia-lua
de madeira onde assentavam as cabeças dos doentes mortos. De
alguns foram-lhes extraídos os cérebros, na esperança de encontrar no seu interior os segredos da doença que os afligia.
Na entrada estava pendurado um sino grande que se badalava
para pedir que abrissem o portão, que agora está numa cave onde
passou a precisar de legenda: «Sino da porta principal do Hospital Miguel Bombarda».
Entrava-se por aqui: os ladrilhos quadrados de branco e
negro dão ao pavimento do átrio principal um ar de tabuleiro
15
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de xadrez. Sobre eles movimentam-se hoje, ao acaso, folhas
secas empurradas pelo vento que a porta temporariamente
aberta deixa entrar — folha castanha em casa branca, folha castanha em casa preta.
Quando o Hospital psiquiátrico Miguel Bombarda funcionava neste perímetro, interessou-me várias vezes entrar nele
em reportagem. Um antigo manicómio representava para mim
um lugar de renovada curiosidade. Na frase do historiador Roy
Porter «a loucura é um país estrangeiro», reconheci em mim essa
atracção: era-me permitido viajar, durante umas horas, ao interior de um mundo desconhecido e depois sair dele para vir contar.
Foi por essa razão que em Julho de 2011 decidi acompanhar
a saída dos seus últimos «habitantes». Queria escrever um texto
final sobre um espaço que, ao ser esvaziado de pessoas, punha
fim simbólico a um capítulo da história da loucura e da psiquiatria em Portugal.

O historiador Edward Shorter chamou-lhe a «Era do Manicómio». Foi um tempo, que atravessou cerca de dois séculos
(o xix e o xx), em que o confinamento e o afastamento destas
pessoas surgia como a primeira resposta da medicina e da sociedade à doença mental. Pelo menos quatro gerações de homens e
de mulheres com perturbação mental foram afectadas.
Foi o primeiro hospital psiquiátrico português a abrir, era
o primeiro a fechar. Eu apanhara o final desta era por um triz.
O despovoamento definitivo do espaço hospitalar de 4,4 hectares punha termo a 163 anos da história de um sítio que foi tendo,
tal como os próprios doentes, vários nomes. Foi inaugurado em
1848 como Hospital de Rilhafoles. Foi Manicómio Miguel Bombarda a partir de 1911. Foi Asilo Psiquiátrico Miguel Bombarda
de 1945 a 1948. Nessa data, quando fez 100 anos, passou a Hospital Miguel Bombarda e, por fim (a partir de 2007), foi englobado no Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa como Pólo
Hospital Miguel Bombarda, juntamente com o Hospital Júlio de
Matos, que se mantém em funcionamento.
Quando «Rilhafoles» abriu chamavam-se aos loucos «alienados». O termo era, à época, do mais moderno e científico que
havia. Tinha de se passar a usá-lo, insistia o médico António de
Sena num livro de 1881, criticando a «impropriedade da linguagem» do Código Civil por ainda os denominar «de dementes,
mentecaptos e desassisados».
Aos «alienados» não cabia culpa, estavam fora de si. Internando-os em novas e modernas instituições, os médicos de então (chamados de «alienistas») pretendiam «libertá-los» da infeliz condição
em que se encontravam.
Ao tempo, era comum encerrar «insanos» em cadeias. Havia
também uns poucos internados em duas enfermarias específicas do Hospital de São José, em Lisboa. O médico Bernardino
António Gomes descrevia assim a parte feminina: «Doidas nuas
e desgrenhadas, encerradas em um cubículo escuro e infecto,
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onde mal podem obter um feixe de palha em que possam
revolver-se.»
Muitos loucos, «acusando o desleixo das famílias e da sociedade, divagavam pelos caminhos e pelas povoações servindo ao
público de ludibrioso espectáculo», escrevia António de Sena. Já
entre «os alienados pertencentes às classes abastadas» havia-os
«retidos e algemados em quartos escuros ou sepultados em subterrâneos, para ocultarem ao público o que continua a chamar-se
‘a vergonha da família’». Como a mulher louca que Mr. Rochester
fechava no sótão, no romance de Charlotte Brontë Jane Eyre.
Os males dos manicómios e as crueldades dos tratamentos que lá se praticaram foram cinemáticos. O imaginário dos
coletes-de-forças, dos choques eléctricos e das lobotomias
gravaram-se-nos nas retinas. Mas ler sobre a história da loucura
antes dos manicómios é perceber que, embora menos fílmica,
a forma como os doentes eram tratados antes dessas instituições
— antes da psiquiatria e também dos seus reconhecidos e históricos abusos — foi tudo menos bondosa.
Houve ao longo da história tratamentos esdrúxulos, uns risíveis e inócuos, outros que se somavam ao sofrimento da doença.
Chegou-se a tentar curar os loucos balouçando-os em leitos suspensos, sacudindo-os por meio de transporte em caminhos acidentados, levando-os ao teatro, a uma peça triste ou alegre, em
oposição ao seu sentimento predominante, ou em viagens, «que
têm a reputação de mudar ideias». Também se prescreveram chicotadas ou vergastadas. Para a letargia recomendou-se «gritar-lhes o seu nome ao ouvido, tocando uma trombeta e segurando
porcas pelas patas junto à cama do afectado», enuncia Claude
Quétel na sua História da Loucura. Chamava-se «tranquilizante»
a esta cadeira de madeira que pretendia ajudar a curar o doente
agitado com o seu efeito «sedativo».
Em Portugal, no Hospital de São José, os tratamentos usuais
dados aos loucos na primeira metade do século xix incluíam
18
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«a aplicação de sanguessugas em roda da cabeça, ao longo das jugulares, em algum dos pontos do abdómen, em roda do ânus», assim
como purgantes, laxantes e banhos a diferentes temperaturas.
O manicómio pretendia, através do chamado «tratamento
moral», mudar este cenário, usando «meios de brandura»,
dando-lhes ocupação e criando nos doentes hábitos saudáveis
em espaços condignos. Depois de curados, o objectivo era dar-lhes alta.
O problema é que o optimismo terapêutico inicial não se
cumpriu, e estas instituições acabaram por se tornar armazéns
sobrelotados de desesperança. Os livros de admissões de doentes do Hospital Miguel Bombarda estão cheios da frase «foi convertida em definitiva a admissão provisória por se ter verificado
a existência de alienação mental».
Com o tempo, os manicómios acabaram também por providenciar às famílias e à sociedade uma solução chave-na-mão:
situados longe de casa, permitiam fingir que estas pessoas
tinham deixado de existir. Como um anexo invisível nos fundos
da sociedade.
Critica-se o actual uso excessivo de medicamentos para tratar
a doença mental, mas os historiadores apontam o aparecimento
do primeiro psicofármaco da era moderna, a cloropromazina,
na década de 1950, como a grande revolução no tratamento da
doença mental, em específico da esquizofrenia e da depressão,
associando-o ao nascimento da psiquiatria moderna. E, em certa
medida, ao início do fim dos manicómios.

Os últimos 24 homens e mulheres que habitaram o Hospital
Miguel Bombarda, e que dele saíram em 2011, eram herdeiros
deste tempo. Viviam ali há uma média de 40 anos. Era este
número que tornava compreensíveis as suas reacções, a vontade
de que os deixassem, por favor, ficar.

Um dos doentes bramava que preferia morrer soterrado sob
os escombros, que deixassem vir as retroescavadoras: «Se isto
vem abaixo, deitem para cima de mim.» O hospital sepultura.
Recordo que, naqueles últimos dias, outro doente, Ernesto,
me contou como, para ele, o Bombarda foi «tudo». E como me
guiou por um espaço que só estava deserto aos meus olhos. A ele
assomavam-lhe coisas a cada recanto: num pedaço de terra abandonado «havia laranjas, grandes, era um homem que plantava,
batatas, cebolas, nabos. Aqui eram uvas, pretas, brancas, azuis,
para os doentes. Às vezes há figos. Aqui era flores, havia muitas».
Num pavilhão grande e deserto, «aqui era a festa do Ano
Novo, tudo a cantar. ‘Bom Natal, Bom Natal.’ Comer e beber,
festas, palmas, davam prendas aos doentes, rifas, bolos, queijos,
pão com fiambre». «Era muita coisa, era tudo, mas já acabou.»
Outro doente clamava «eu pertenço ao Bombarda». Como se o
Bombarda fosse um homem e eles lhe pertencessem.
Eram doentes para quem aquele sítio se tornara numa enorme
e desproporcionada casa e os médicos, enfermeiros e restante
pessoal de saúde, no triste sucedâneo de uma família alargada a
trabalhar por turnos.
Os 24 doentes que eu acompanhei tiveram a sorte de transitar para uma pequena residência bonita e arejada. Outros foram
distribuídos por lares de idosos, alguns sem condições. Outros
ainda foram transferidos para o Hospital psiquiátrico Júlio de
Matos. A estes doentes, aos que já não sobreviveriam cá fora, foi-se-lhes dando nomes diferentes, primeiro «doentes crónicos»,
depois «doentes de evolução prolongada», agora são «residentes».
Ainda há pouco tempo lá vi um doente, já muito envelhecido,
vestia a parte de cima do pijama com o logótipo do Bombarda.
Quando o Bombarda fechou, continuaram a entrar pessoas
no recinto, só que agora iam apenas estacionar o carro ou levantar dinheiro na caixa multibanco que se manteve no átrio de
entrada.

20
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Depois da minha reportagem com os últimos doentes vivos
do Bombarda, decidi escrever sobre alguns dos seus doentes
mortos. Pedi autorização para consultar os livros de admissões,
volumes grandes onde ficaram escritas as suas entradas e saídas. Responderam-me que o «arquivo morto» permanecia na
instituição até às mudanças definitivas, e que a minha pesquisa
teria de ser feita num sótão do edifício principal. Os 24 habitantes que eu acompanhara não tinham sido, afinal, os últimos
sair.
Terão passado pela unidade mais de 66 mil seres humanos,
estima Pedro Cintra no seu livro Miguel Bombarda: Preservar a
memória. Os livros de admissões contêm uma amostra de sofrimento humano em linguagem burocrática e crua. No motivo da
«alta» muitas vezes está escrito «morte».
No meio de milhares de desconhecidos seleccionei alguns
doentes. Destes eu tinha, ao menos, ouvido falar. Pelas piores e
melhores razões, mas, ao fim e ao cabo, pelas razões costumeiras
que se associam aos loucos: o perigo que se diz que representam,
às vezes de morte; e a loucura, que se diz que às vezes está tão
próxima da arte.
Um dos que eu procurava era o tenente Aparício Rebelo dos
Santos, o homem que assassinara a tiro, no mesmo edifício onde
eu fazia a minha pesquisa, o médico Miguel Bombarda. Ficou
famosa a frase do clínico, depois de ser alvejado por este seu
doente, «Não lhe façam mal que é um louco!» Depois, havia José
Júlio Costa, o homem que matara o presidente Sidónio Pais.
Interessava-me também o poeta Ângelo de Lima, da geração de
Fernando Pessoa. Escolhi ainda Jaime Fernandes, agricultor tornado artista. Assim como Valentim de Barros, um bailarino gay
supostamente internado pela sua orientação sexual.
Era natural o meu interesse. Tão natural que alguns dos seus
registos estavam já marcados por tiras de papel. Pretendia retirar
daqueles volumes um esqueleto das suas vidas, pelo menos clíni-

cas (admissão, patologia, terapêutica, tempo de internamento,
data da alta). Estava focada, mas a cada dia que passava encontrava motivos de dispersão.
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Os livros de admissões guardam a memória dos primeiros «alienados». Era impossível não querer voltar ao início. A primeira
mulher admitida chamava-se Anna, era uma viúva, indigente, que
morreu um mês e 19 dias depois de ser internada, a 19 de Novembro de 1852, não se diz porquê. Anna teve direito a nome. Mas
é vulgar encontrar apenas escrito «uma mulher», «um homem».
Porque os próprios não sabiam quem eram? Porque não se lhes
chegou a perguntar?
Às vezes «homem» surge com maiúscula, como se o «H»
grande tornasse um «Homem» menos insignificante do que um
«homem». Como este: «Homem», admitido a 10 de Setembro
de 1898 às 6 da tarde, «idade estimada: 20 anos», trazido pela
polícia. «Notas clínicas: Agitação furiosa. Acções desonestas.»
«Entrada urgente.» «Curável.» «Observações: Idiotismo profundo. Mutismo. Tranquilidade.» Morre 18 dias depois de ter
entrado, de enterite.
Foi no sótão desse hospital já deserto de doentes que, durante
as pesquisas, vi pousada no chão uma banal caixa de papelão que,
pelo aspecto velho e mal cuidado, bem podia conter apenas lixo.
Estava coberta de poeira.
O meu objectivo nesses dias de consulta, que passei ao som
do zoar de um desumidificador, eram livros. Não tinha muito
tempo, era importante não me distrair. Mas às vezes não conseguia evitar.
Muitos livros de admissões estão esburacados. Explicaram-me como estes volumes cheios de homens e mulheres mortos
são, para pequenos insectos aos quais deram o nome de bibliófagos, sítios de vida. Ali vão depositando ovos, que eclodem,
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ção, que me acompanhava nas minhas consultas, se podia espreitar lá para dentro.
Ao ser aberta, a poeira espalhou-se pelo ar. Ocorreu-me
como o pó, parecendo apenas sujidade, é também testemunha
de vida, excrementos de ácaros, fibras de tecidos, pele morta.
O que encontrei dentro da caixa nunca mais me abandonou. Lá
dentro, entre outros, havia:

têm filhos, larvas que crescem e se tornam em insectos, que
depositam ovos que eclodem… E para tudo isso é preciso energia, é preciso comer — livros.
Um livro antigo pode ser como um bolo de camadas. Há para
vários gostos. Cada tipo de bibliófago avança pelo papel das
folhas, pelo cabedal da lombada, pelo cartão e tecido da capa.
Os buracos nos livros eram túneis de bibliófagos despejados
por desinfestações que ainda chegaram a tempo. Leio que uma das
formas de prevenir a sua vinda é o manuseio dos livros, que quanto
mais folheados, supõe-se que quanto mais lidos, menos são atacados. Os bibliófagos preferem-nos quietos e esquecidos em sótãos
ou caves escuras. A imobilidade das folhas é a mensagem de que
podem avançar naquilo que para eles não é devastação de memória, é apenas comida, armazém de celulose, amido e proteínas.
Consultava os livros, perdia-me nestes pormenores e, de vez
em quando, dava por mim a olhar para a caixa empoeirada. Os
bibliófagos não se tinham interessado por ela. Não me lembro
de quanto tempo demorei a perguntar ao funcionário da institui-

• 1 medalhinha de dupla face em losango, daquelas de usar ao
pescoço, com um homem de um lado e uma mulher do outro.
Sem fio. Seria o internado a mulher bela com o cabelo armado
no cimo da cabeça? Ou o homem elegante de risco ao lado e
bigodinho? Seriam um casal? Ou os pais ou avós de um internado? Desmontei-a em busca de inscrições, mas o verso das
duas fotos está em branco.
• 4 postais eróticos (na altura talvez fossem pornográficos) em
que uma mesma mulher, com expressão ora tímida, ora provocadora, posa recostada num almofadão, deixando entrever
o mamilo direito. No verso lê-se que foram feitos em França
por um Léo Pradet.
• 1 papel solto com a palavra MULHER em letras garrafais.
• 1 poema dactilografado dedicado a um homem chamado Simão.
• 1 caixa metálica com ponteiros de relógio de vários formatos.
• 1 bilhete de identidade de 1931 com a pequena lombada cosida
à mão.
• 1 relógio de bolso parado nas 6h27, da marca Tavannes.
• 1 cartão de estudante da «Faculdade de Sciências» da Universidade de Lisboa de 1921. Com o lugar para a fotografia vazio.
• 5 cartões-de-visita de um homem de Lisboa. Muito amarelecidos. Em dois deles ficou a forma redonda de um objecto sujo
em movimento, demasiado pequeno para ter sido um copo.
• 33 fotos a preto-e-branco, algumas, em tom sépia, são mais
antigas. Na maioria aparece um homem muito magro de
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óculos redondos. Numa delas foi cortado para fora do enquadramento e ficou sozinho, numa tira.
4 bilhetinhos em papel translúcido escritos a lápis de carvão.
1 relógio de pulso sem bracelete da marca Olma. Com o mostrador muito riscado.
1 caneta de tinta permanente verde da marca Everlast. Seca.
1 chave de ferro preto de aspecto tosco. Deve ser de uma
porta de madeira.
1 passaporte de um capitão de longo curso português naturalizado brasileiro. Cego do olho esquerdo.
6 cartas de baralho de dois naipes: um ás, uma dama e um
cinco de copas; um rei, um valete e um sete de ouros. Fez-me
lembrar a expressão «não joga com o baralho todo».
2 lápis de carvão gasto: um está muito gasto e ficou mais
pequeno do que um polegar, o mais comprido parece ter sido
afiado com uma faca.
1 botão de ferro redondo com verdete. Tem o desenho de uma
folha, parece azevinho
1 pincel da barba de madeira com os pêlos orientados para um
dos lados.
1 par de binóculos da marca Luminus S.L. guardado dentro de um elegante estojo preto com forro de veludo grená.
Ainda fecha, mas uma das dobradiças está danificada e,
para se abrir, tem de ser amparada. Deve ter pertencido
a uma mulher. Que imagens terá ampliado? De ópera? De
teatro?
1 carteira com padrão florido contendo fotos de um homem
vestido de toureiro e um atacador castanho dos sapatos.
1 par de óculos com linha de costura nas dobradiças.
2 botões de punho de homem com brilhantes em azul-bebé.
1 moeda da coroação da rainha Elisabete, de 1953.
1 canivete de cabo preto que ainda abre, libertando pó verde.
Presumo que ainda corte.
26
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• 1 caderneta bancária da Caixa Geral de Depósitos com cinco
movimentos.
• 1 agulha entrançada em cordel, espetada num pedaço de
papel que foi embalagem de medicamento e onde ainda se
consegue ler «Para usar sob orientação».
• 1 carteira cor de vinho com a inscrição «Alma de Fado». Tem
dois espaços para fotografias em forma de coração.
• 1 espelho estilhaçado em quatro. No verso pensava que eram
signos chineses mas é o jogo brasileiro do bicho. Joga-se apostando nos números e nos 25 animais representados na orla do
círculo.
• 1 pente de plástico da marca Pátria, castanho, cheio de pó
verde nos dentes.
• 1 gilete de metal amarelo manchada com verdete.
• 1 molho de quatro chaves. Duas são duplicados. Demasiado
pequenas para serem de uma porta de casa. Talvez fechassem
um armário.
• 1 caderneta de racionamento de 1944. O dono gastou arroz
(2 senhas), bacalhau (2 senhas), massa (2 senhas) e sabão (2
senhas). Não chegou a levantar açúcar, bacalhau, azeite e farinha, essas senhas estão intactas.
• 1 espelho redondo que perdeu a capacidade de reflectir. Tem
uma moldura de couro preto igual à da bolsa onde está guardado, polvilhada de manchas de bolor fofo e branco.
Percorri todos os objectos com as minhas mãos. Senti-lhes o
cheiro, a textura, a secura e a humidade. Folheei os que podiam
ser folheados. Olhei os olhos dos que tinham rosto. Alguns
objectos estavam identificados com os nomes dos seus proprietários, antigos doentes do hospital. Outros não.
É muito diferente descrever o melhor que posso por palavras,
mostrar, mesmo que por fotografia, o que vi, mas há a dimensão
do tacto, do sítio, do cheiro, que escapa a quem lê.
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Ao tocar naqueles objectos comovi-me, pensando que eram
banais, que poderiam pertencer a qualquer um de nós, mas que
ao estarem naquela caixa, naquele local, se tornavam física e simbolicamente em «coisas de loucos».
As perguntas que me surgiram foram muitas. Que existências foram as suas? Tiveram vida após o internamento, a doença?
E antes? Morreram no hospital? Porque é que não recuperaram
os seus objectos depois da alta? Ou então as suas famílias, caso
tenham morrido na instituição?
Descobrira uma acidental cápsula do tempo. Estava naquele
espaço à procura do excepcional na loucura e acabava por
encontrar o absolutamente corriqueiro. Os objectos da caixa
recordavam-me que a maior parte dos que sofrem de doença
mental não são nem artistas nem criminosos, nem geniais, nem
perigosos. São como nós. Somos nós.
Eram objectos que qualquer pessoa podia trazer consigo.
Eram objectos como os que eu transportava na minha mala de
mão: o molho de chaves, a caneta, o lápis, o par de óculos, a carteira, os papéis rabiscados, o documento de identificação. O que
pensariam de mim se encontrassem os meus pertences no sótão
de um hospital psiquiátrico?
Perante estes objectos, os doentes de quem eu vinha à procura, o assassino de Miguel Bombarda, o de Sidónio Pais, o poeta
próximo de Fernando Pessoa, perderam relevância. Da minha
lista inicial mantive apenas Jaime Fernandes e Valentim de Barros porque, embora não tenha encontrado pertences deles dentro da caixa de cartão, restaram objectos seus no hospital. No
final deste livro, incluo também imagens de alguns dos objectos
sobre os quais não descobri uma história. Resta-nos imaginá-las.

O complexo está a ser tomado pela destruição. Há por todo o
lado bocados de tinta amarela a descamar, como se a pintura
fosse uma capa artificial e o reboco, o revestimento autêntico.
Nos caixilhos das janelas floresceram umas pequenas campânulas verdes. Uma pernada de pinheiro, vinda não se percebe de
onde, mas só pode ser do chão, irrompeu na fachada lateral do
edifício principal.
Percorro o recinto que conheci ainda com doentes. O segurança que me acompanha diz que é comum, sobretudo em dias
de vento, ouvir nacos de edifício a caírem, não sabe se de chão se
de tecto.
Mas há partes que se mantêm intactas e, nos últimos tempos,
o sítio começou a ser usado para outros fins. Num dia em que lá
tornei, uma das enfermarias que eu conhecera com doentes psiquiátricos estava cheia de berços de dossel e mantas de ar índio.
Eram adereços para fazer de conta que o hospital psiquiátrico
era uma maternidade na Bolívia, numa cena de flash back narrativo de uma telenovela portuguesa. Explicaram-me que o hospital psiquiátrico desactivado já servira de prisão, de discoteca, de
hospital em Angola e em Moçambique, antes e depois da guerra.
E também de manicómio ficcional.
Todo o «arquivo morto» foi entretanto transferido para o Hospital Júlio de Matos. Os livros de admissões estão na biblioteca
da unidade, numa estante de arame onde parecem aprisionados
e onde a porta de madeira, sempre que a abro, resiste, emperra,
guincha, como se se queixasse. A caixa com os objectos de doentes passou de um sótão para uma cave, e o projecto de lhes contar
as vidas ficou suspenso.

Oito anos passaram desde que descobri a caixa no sótão. Já não
se entra no recinto para estacionar carros ou levantar dinheiro.

Às vezes pergunto-me porque é que, ao longo destes anos, me
senti tão obcecada em pesquisar as vidas dos donos dos objectos
da caixa. Penso que a razão por que me interessavam todos estes
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loucos mortos é a mesma por que sempre me interessou saber
sobre as vidas dos que sofrem de doença mental no meu tempo.
Curiosidade. Há nesta espécie de voyeurismo uma vontade de
compreender, como se fosse descortinável, algures no seu passado, o motivo por que ficaram loucos, partindo do pressuposto
de que o eram. Como se, passando a conhecer a razão que desencadeou a doença, talvez fosse possível contorná-la, caso se me
apresentasse à frente, como uma pedra ou um buraco na estrada.
«Cuidado, buraco na estrada a 500 metros.»
Sabe-se que existem factores sociais que protegem da doença
mental: ter «saúde, amor e dinheiro» ajuda, não os ter vulnerabiliza, explica Carlos Braz Saraiva em Psiquiatria Fundamental.
Mas todos estes escudos são, ao fim e ao cabo, tão frágeis. Podemos ir perdendo muitos chãos, à vez, ou então todos de repente.
A doença mental pode medrar depois da perda de um emprego,
de um divórcio, de uma viuvez, de um acidente, de uma doença
grave.
Fascínio. Encantam-nos as histórias dos que souberam aproveitar a loucura quase como fonte artística, o acesso directo a um
poço para onde alguns, pena serem tão poucos, podem lançar um
balde e içar cá para cima a arte.
E é sabido que os doentes mentais providenciam óptimas deixas literárias. O médico Luís Cebola fez um livro só com frases
«colhidas nos departamentos da loucura», incluindo em Rilhafoles. Como não ver sabedoria na frase do internado: «Na minha
terra dizia o meu irmão que eu vegetava, mas aqui… animalejo.»
Medo. Deles, de que nos façam mal, fisicamente, verbalmente,
com o descontrolo que lhes atribuímos. Mas sobretudo medo de
ficarmos como eles, de nos tornarmos um deles num futuro qualquer. Medo de sermos tratados e olhados como eles são.
Passei muito tempo da pesquisa para este livro dentro do
Hospital Júlio de Matos, tanto que temi que me tomassem por
uma doente. Convenci-me de que, se tal acontecesse, a confu-

são não me incomodaria. Até ao dia. Encontrava-me num grupo
de pessoas com perturbação mental e nada me distinguia delas:
falávamos da mesma forma, vestíamos a mesma roupa (agora já
não há fardas). Era o sítio que tinha o poder de encaixotar.
Podia ter sido só uma confusão anedótica. Mas foi mais do
que isso. Foi um olhar sobre mim, a ver se consigo explicar: assim
meio arrastado, que faz paradinhas, a expressão facial do observador mudou, ficou como que pasmado, os olhos fixaram-se em
mim, como se me peneirasse os movimentos, os olhares, os gestos, as palavras, à procura de algo — não seria preciso muito, eu
estava, afinal, naquele local — que confirmasse a doença que me
enlouquecera.
Foi um olhar de alto a baixo que terminou num sorriso vidrado, um olhar zoológico. Senti vontade de dizer «eu não sou um
deles, eu sou jornalista», como se a profissão me excluísse. No
dia anterior tinha feito uma entrevista a um psiquiatra que me
interrompeu dizendo-me, «vai ali a passar um colega seu».
Foi um olhar que me magoou de uma forma inesperada e que
eu, de certeza, também já adoptei. Foi um vislumbre de apoucamento. O olhar especado de quem não me estava a ver. Foi um
olhar instrutivo sobre a forma como a relação humana se pode
desnaturalizar, perder toda a plasticidade e tornar-se rígida. Em
mim durou instantes.
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Resgatar estas vidas não acontece sem apreensão. Gostaria eu
que um avô ou bisavô, um tio-avô meu fosse ressuscitado desta
forma? Pensei muito nisto. Resgatar estas pessoas significa também estigmatizá-las em retrospectiva. Salvá-las do esquecimento
implica que, ao mesmo tempo, neste meu livro, elas sejam enquadradas numa galeria que parece pouco honrosa, porventura vergonhosa, a dos loucos. Mas se os não reavivasse desta forma eles
e os seus haveres talvez permanecessem para sempre dentro da
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caixa de papel na cave do Hospital Júlio de Matos, porventura
destinados a perderem-se e os papéis lentamente comidos por
insectos que apenas buscam alimento.
O grande mistério é aliás o da conservação destes objectos.
Se se aplicassem as regras de hoje, não teriam chegado até nós.
Define a legislação actual que os pertences de doentes deixados em hospitais e não reclamados no espaço de um ano, após a
saída por alta ou morte, sejam vendidos em hasta pública. Hoje,
quando se é internado num hospital, seja ele psiquiátrico ou não,
continua a ser regra depositar os valores à entrada. A entrega
pressupõe que o próprio deixa de ter formas de os controlar e que
o ambiente deixa de ser familiar, passa a ser hostil, feito de pessoas desconhecidas que não se sabe se são fiáveis. Depreende-se
que se podem perder, tal como o doente perde o controlo de si
mesmo, do seu corpo, entregando o seu cuidado, às vezes a mais
básica higiene, a outros. Mas como é diferente pensarmos nesta
entrega de pertences em hospitais onde se entra e de onde se sai
de outros onde se ficava uma vida.
Recordo-me de uma reportagem que fiz no Bombarda, seis
anos antes do seu fecho, em que conheci Irene. Residente na
5.ª enfermaria com outras seis pessoas, Irene contou-me que
também vivera «na 2.ª enfermaria», «na 1.ª enfermaria» e «na 3.ª
enfermaria» — era como se falasse de alterações de morada.
Debitou-me também um roteiro vago das suas velhas relações
no hospital: «havia uma muda, foi-se embora para outro lado»,
«a Nídia já morreu cá», «morreu cá uma de Setúbal». «Já morreu muita gente que eu vi por cá, enfermeiras e tudo. Vamos ao
enterro delas.» Mas apesar das mudanças de sítio, da falta de privacidade, de nunca mais ter regressado a casa, de não ter visitas,
Irene usava a sua própria roupa e podia tocar nas suas coisas.
Dos seus pertences nasciam passatempos mentais. Imaginava-se a regressar a casa «na Páscoa», porque o pai viria buscá-la.
Para a ocasião, destinara um vestido especial, garrido e até aos

pés, que mantinha pendurado num armário fechado, mostrou-mo. Aquele armário da enfermaria era seu, abria-o com uma
chave que usava pendurada numa fitinha ao pescoço. Alguns dos
doentes da caixa de papel não terão voltado a olhar para as suas
coisas nem a tocá-las. Era das suas vidas que ficavam apartados.
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O BILHETE DE
IDENTIDADE COSIDO À MÃO

É provável que o bilhete de identidade que Leopoldina de
Almeida tirou quando tinha 42 anos, e que teve de entregar mal
foi internada no Manicómio Bombarda, tenha sido o seu primeiro documento de identificação. Não existem registos anteriores e, no ano em que foi emitido, em 1931, só era obrigatório
em Portugal há cinco anos — tinha a forma solene de um livrinho de seis páginas de capa dura, forrado a pano vermelho-vivo.
Quando Leopoldina o tirou, talvez não lhe passasse pela cabeça
que este seria também o seu último bilhete de identidade. Não
era suposto.
No bilhete de identidade de Leopoldina, válido por cinco
anos, chama a atenção o facto de a fina lombada ter sido cosida à
mão com linha preta e grossa. Talvez a costura tenha sido a única
razão por que não se desmembrou e aguentou consigo todo o
tempo em que o transportou, mesmo naqueles que terão sido
os mais duros anos da sua vida. Pelo menos o tempo de vida que
passou fora do manicómio.
No tempo de Leopoldina de Almeida, tirar uma fotografia,
ter um bilhete de identidade, era especial. E isso nota-se na sua
foto tipo passe. Leopoldina tem o ar composto de quem se preparou para o momento: posa com um sorriso compenetrado e
confiante; escolheu uma camisa com decote discreto em «vê» e
um casaco que parece de fazenda; tem o cabelo pelo pescoço,
não se percebe se está cortado assim, à moda da época, ou se está
preso atrás; tem as sobrancelhas trabalhadas em forma de acento
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circunflexo; usa dois pendentes de pérolas, provavelmente falsas, que lhe alongam o rosto e lhe dão um aspecto elegante.
Quando foi medicamente dada como louca, a 7 de Abril de
1942, Leopoldina terá sido despida da sua roupa, separada do seu
bilhete de identidade e dos seus outros pertences. A «enferma»
nunca mais se terá revisto como aparecia nesta fotografia: o seu
rosto de mulher elegante quando andava pelos 40 anos. Nem
nunca mais terá tocado nos outros objectos que restaram de
si dentro da caixa de cartão: no carimbo, nos óculos, no crucifixo com a cara de Jesus Cristo desgastada, no molho de quatro
pequenas chaves. E nos seus «vários papéis», como genericamente ficaram inventariados.
Nessa época, em que poucos podiam viajar, o bilhete de
identidade da República Portuguesa dava-se ao trabalho de ser
multilingue: tinha um campo para a profissão e a sua surge, em

português, como «doméstica», palavra que o Arquivo de Identificação traduziu, em francês, para «sans profession» e em inglês para
«no profession».
Leopoldina tinha opinião diferente. Nas margens do documento de identidade carimbou: LEOPOLDINA D’ALMEIDA
MODISTA, LEOPOLDINA D’ALMEIDA MODISTA. Duas
vezes. Todas as letras do carimbo em maiúsculas.
Este dado novo, que Leopoldina se via como modista, vem
dar outro significado ao seu bilhete de identidade, à forma como
a lombada foi costurada à mão. Mostro-o a uma costureira, que
me diz que o ponto que escolheu se chama «de chuleio», são pontos dados em ziguezague a espaços regulares, normalmente na
beira de um tecido — para evitar que este se desfie.
Terá cosido o documento com estes seus óculos? Tal como
fez com o bilhete de identidade, Leopoldina também tentou
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prolongar-lhes a vida: envolveu a zona de junção dos aros com as
hastes com linha de costura castanha, para assim reforçar os dois
pequenos parafusos de união. Usou a mesma cor dos aros, talvez
para que o reforço passasse despercebido.
O carimbo que usou para marcar o seu bilhete de identidade
também ficou «em depósito» nestes últimos 77 anos. Vê-se que
foi usado, que as letras chegaram a ser embebidas em tinta mas
talvez não muito, porque o núcleo se mantém branco. É um
objecto pesado, fica melhor de pé do que tombado, como o
encontro, como que dizendo que é essa a sua posição natural.

Pertence a uma mulher com profissão, num tempo em que a
maioria das mulheres não a tinha.
Leopoldina não era cerzideira (como se chamava às mulheres que apenas passajavam meias e faziam remendos), Leopoldina não fazia arranjos de roupa, Leopoldina não era costureira,
Leopoldina via-se como modista, enuncia Maria João Martins,
jornalista e investigadora de história social da moda. «Há uma
hierarquia.»
«Máquinas de costura dos melhores fabricos a preços módicos. A prestações e afiançadas.» Desde o primeiro número, em
1912, a revista Modas & Bordados, suplemento de «Vida Feminina»
do jornal O Século, trazia um anúncio destes.
Desde finais do século xix que a máquina de costura (as Singer eram as mais populares) funcionava como instrumento de
emancipação feminina, explica a investigadora. Era uma forma
de a mulher poder ter um rendimento próprio e ganhar alguma
independência, confeccionando vestuário, muitas vezes a partir
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