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Perla 

 
Depois que publicou o ensaio sobre as fotos 

do chamado milagre do Sol ocorrido em Fátima no 
dia 13 de outubro de 1917 num site de ufologia, 
Marco Túlio Ferreira começou a receber 
mensagens de email, ora a louvarem-no pela 
descoberta, ora a insultarem-no pela ousadia. Entre 
os primeiros havia sobretudo lunáticos, que viam 
no seu estudo a prova de que os ovnis existiam e 
que Fátima foi obra dos extraterrestres. Entre os 
segundos, havia três tipos muito diferentes: os 
fanáticos católicos, que viam no estudo mais uma 
tentativa para desacreditar as aparições e a 
intervenção divina; os anticlericais que, pelo 
contrário, entendiam que era uma forma subtil de 
alimentar a crença num disparate; e por fim os 
céticos que, habituados a negar tudo, mesmo o mais 
evidente, consideravam a hipótese apresentada e as 
suas conclusões sem uma base de provas 
indiscutíveis. Para o autor, os piores eram estes, 
pois, arvorados na arrogância da ciência, punham 
em causa e minavam qualquer descoberta, por mais 
séria que fosse, desacreditando-a aos olhos do 
público. Assim, foi com Kepler, Copérnico, 
Galileu, Darwin e muitos outros que dedicaram as 
suas vidas à procura da verdade sobre a vida e o 
universo, e foram desacreditados pelos seus pares. 

Esteve tentado a retirar o ensaio, mas o 
coordenador do site, em vez disso, aconselhou-o a 
traduzi-lo para inglês. Teria muito mais impacto e 
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havia ufólogos e astrofísicos estrangeiros 
interessados em ler. O Ferreira disse que não tinha 
disponibilidade para o traduzir, mas dava 
autorização ao coordenador para tratar do assunto, 
coisa que ele fez. A partir de então, as mensagens 
começaram a chover de todo o mundo, o que muito 
o irritou. Houve até quem criasse nas redes sociais 
uma página de fãs do milagre do Sol, com as fotos 
de Benoliel alteradas, podendo-se ver discos 
voadores a sobrevoar a Cova da Iria qual invasão 
marciana. O crescente número de mensagens 
chamando-lhe burro, camelo e outros apodos do 
reino animal, teve nele um efeito de não te rales e 
deixa correr. 

Mas nem tudo eram dissabores. O estudo 
despertou a curiosidade de um canal de televisão 
por cabo que produzia uma série sobre o 
paranormal e contactaram-no a pedir uma 
entrevista. Decidiu aceitar, pensando com isso 
esclarecer o que realmente estava em questão no 
seu estudo. A entrevista foi num hotel do Porto 
onde a equipa de televisão estava hospedada. A 
Rafaela tinha aulas nesse dia e não pôde 
acompanhá-lo, o que muito o aborreceu, pois 
sentiu-se desapoiado. Embora já tivesse dado 
entrevistas diante das câmaras, não se sentia muito 
à vontade. Talvez um rosto conhecido o fizesse 
descontrair. 

Quando chegou ao hotel, já estavam à sua 
espera. A equipa era constituída por um 
camaraman, o produtor, o realizador e uma 
assessora, todos espanhóis. Quando os viu, o 
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Ferreira pensou se não seriam estagiários, pois 
tinham todos aspeto demasiado jovem. Como 
poderia aquela catraiada conduzir uma entrevista 
sobre um tema tão sensível?, perguntou-se. 

Depois das apresentações, enquanto o 
realizador discutia com ele o conteúdo da possível 
entrevista, a assessora tirou-lhe o brilho da testa e 
do nariz com um produto de maquilhagem 
apropriado. O camaraman montava o equipamento. 
A entrevista seria gravada numa sala de reuniões do 
hotel com vista para o Douro. 

Perla, a assessora, embora não fosse bonita, 
despertou a atenção do entrevistado pelo seu 
sorriso e pela forma como dizia coño antes de 
iniciar cada frase. Depressa concluiu que, além da 
assistência técnica à equipa, daria certamente 
assistência sexual. Na falta de melhor, remediava-
se com o que havia. E os espanhóis não eram gente 
esquisita nem a comer nem a fornicar. 

O camaraman disse que estava tudo pronto e 
poderiam começar a gravar quando quisessem. 
Pendurou um microfone na camisa do Ferreira e 
pediu que se sentasse numa cadeira e olhasse, não 
para a câmara, mas para o realizador que se 
colocara do lado direito da mesma. 

Antes de iniciarem a gravação, o entrevistado 
disse que faria uma breve introdução ao tema e 
falaria depois particularmente de três das fotos 
tiradas por Benoliel. Com a voz pausada e 
professoral, explicou que algumas das fotos tinham 
evidências de que não foi o Sol a causar aquilo que 
ficou conhecido por milagre do dia 13 de outubro 
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de 1917, mas um ou mais objetos circulares que 
teriam sobrevoado os céus de Fátima nesse dia. Em 
menos de cinco minutos apresentou a sua 
descoberta, a hipótese e a conclusão. O realizador 
não teve questões a colocar e deram por terminada 
a entrevista, que da mesma tinha muito pouco, 
podendo ser mais classificada como uma 
declaração ou uma exposição. 

A equipa fez ainda outra gravação com um 
eminente ufologista portuense que, durante mais de 
meia hora, relacionou as aparições marianas com as 
visitas extraterrestres e a espiritualidade cósmica. 
«Um lunático típico», comentou o Ferreira para a 
espanhola que estava a seu lado, o que causou 
alguma perturbação ao realizador, que se voltou 
para eles e pediu silêncio com o dedo sobre os 
beiços gretados. 

– ¡Coño! Necesito un cigarrillo – disse a 
assessora a meia voz. – ¿Me acompañas? 

Ambos saíram para o exterior do hotel. O 
Ferreira, de mãos nos bolsos, olhava o trânsito 
caótico da cidade invicta. Ela chupava no cigarro 
como um menino guloso um gelado. 

– Perla, não é? – perguntou ele a querer 
confirmar o nome. 

– Sí. ¿Tú eres Marco, no? – replicou a 
espanhola baforando para cima. 

– Marco Túlio. 
– ¿Te gustan los platillos volantes y los 

hombrecitos verdes? 
O Ferreira encolheu os ombros e torceu a 

boca como que a dizer que nem por isso. 
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– Entonces, ¿por qué estás aquí? 
– Não sou ufólogo, se é isso que queres saber. 

Não percebo nada de discos voadores nem de 
homenzinhos verdes. Pediram-me a entrevista por 
causa de um estudo que publiquei sobre algumas 
fotografias tiradas em Fátima. 

– Sí, te he oído. Pero, cõno, ¿te lo crees, no? 
Crees en los platillos volantes... 

– Não creio nem deixo de crer. 
A rapariga suspirou de alívio e disse: 
– Esos mariquitas creen. 
E apontou com a mão que tinha o cigarro 

para o interior do hotel. 
– Quem? Os do programa? 
– Pues sí. Y los de los UFOs. 
– E tu? 
– ¿Yo? Coño, ¡no! Soy del equipo, pero no 

tengo nada que ver con el tema. Hago mi trabajo. 
– E porque chamaste mariquitas aos...? 
– ¿No lo sabías? Son homosexuales, los tres: 

el productor, el director y el cámara. A veces 
quedan los tres en la misma habitación. 

– E tu não...? 
O Ferreira ia perguntar-lhe se não se juntava. 

Mas era óbvio que não. 
– ¡Coño! Yo soy normal, una mujer a la que 

le gustan los hombres. Pero con estos, no me lo 
paso muy bien. Y a ti, ¿qué te gusta? ¿Tienes novia 
o también eres maricón? 

– Sou normal, se é isso que queres saber. 
– ¿Te gustan las españolas? 
– Algumas, sim. 
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O Ferreira lembrou-se da Maribel e abanou a 
cabeça para afastar a imagem. 

A Perla deu uma última puxa no cigarro, 
atirou com a prisca ao chão e disse depois de 
expelir o fumo: 

– El equipo se quedará en el hotel hasta 
mañana. Estoy sola en mi habitación. Puedes 
quedarte también si quieres... 

O Ferreira não soube o que responder. Não 
contava com um convite tão repentino e sem outros 
preliminares. Se recusasse, lá ia a reputação dos 
portugueses. Se aceitasse, teria de prestar contas à 
Rafaela, que o esperava em casa essa noite. Talvez 
pudesse agir de forma a não desagradar a nenhuma, 
pensou. 

– Não poderei ficar a noite toda – acabou por 
dizer. 

– ¿Estás casado? 
– Tenho a companheira à minha espera em 

casa. 
– ¿Y la quieres? Perdona. No tienes que 

responder. Vamos para dentro. Pueden 
necesitarme. 

Passava das dezanove horas quando a equipa 
de televisão arrumou o material. O eminente 
ufologista ofereceu o jantar, pago por verbas da 
associação a que presidia, e o Ferreira também foi 
convidado. Como não cabiam todos num carro para 
se deslocarem ao restaurante que ficava junto ao 
rio, levou o seu, dando boleia à Perla. 

O restaurante, embora de aspeto simpático 
para atrair turistas, servia mal. A comida era 
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péssima e tiveram de esperar mais de uma hora por 
um arroz de feijão e uns carapaus fritos que o 
ufólogo fez questão que os espanhóis provassem. 
Beberam bem e o álcool, com a falta de 
condimento no estômago, depressa fez efeito. A 
Perla, que também participava ativamente no 
esvaziar sucessivo de garrafas de Carqueijal, teve 
de sair várias vezes à rua para fumar. Da primeira 
vez que ia a acender o cigarro na mesa, levou um 
raspanete do empregado, o que a fez tecer uns 
quantos insultos a quem inventou essa estúpida lei 
que os portugueses tinham de proibir fumar nos 
restaurantes e botequins. O Ferreira ainda lhe fez 
companhia uma vez, mas depois acabou por deixá-
la ir sozinha, por lhe parecer uma indelicadeza para 
com os restantes convivas. 

Terminado o repasto, o ufologista levou os 
três espanhóis de volta ao hotel, bastante 
intoxicados pela molécula do álcool. O Ferreira 
seguiu atrás, dando suficiente espaço para que eles 
chegassem. Não queria ser visto a subir com a 
assessora. Decidiu meter por outra rua, o que lhe 
fez gastar mais alguns minutos no percurso. 

Quando parou no estacionamento, ficou 
indeciso se haveria ou não de despedir-se e voltar 
para casa. A Perla estava como um cacho e só dizia 
disparates no banco ao lado. 

– ¡Coño!, ¿no me abres la puerta? 
Ele saiu e foi abrir do outro lado, ajudando-a 

a sair. 
– Pero, ¿qué haces? – exclamou num 

protesto. – No estoy borracha. 
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(Para continuar a leitura, deverá adquirir 

a obra completa.) 
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