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CURA NÃO É

uma história objectiva e linear, porque é 

baseada numa tapeçaria de memórias 

pessoais e colectivas, e toda a gente sabe que a 

memória é tricky business; 

uma grande viagem mística ou uma apologia 

do arquétipo da mulher selvagem, intuitiva e 

espiritual que corre com lobos; 

um acenar nostálgico ao Portugal rural 

salazarista, ao tempo de “uma sardinha para 

sete”, dos partos em casa ou das mezinhas 

caseiras porque não havia dinheiro para ir 

ao hospital.  

um exercício de narração a partir da memória 

de outros e da minha memória; 

uma história sobre alguém que nunca 

conheci, mas que permanece viva na minha 

memória, e um presente para alguém que me 

conheceu a vida toda; 

uma podcasta matriarcal e um álbum de 

fotografias douradas; 

uma sorte, porque o arquivo que o alimenta 

está vivo. 

CURA É



MARIA INÊS 
MARQUES

Cura é uma ideia, uma espécie de instinto sonoro e visual que 

persiste num cantinho da minha imaginação há bastante tempo. 

Há quase tanto tempo como as primeiras histórias que a Bia 

(Elvira Praça) me contou sobre a sua avó Gracinda da Mina e que 

me deram algo que pode parecer impossível: uma (pós)memória 

de alguém que nunca conheci. Nascemos com um século inteiro 

de diferença, sendo que Gracinda morreu mais de dez anos 

antes do meu nascimento. Contudo, ao ver pela primeira vez, 

este ano, as poucas fotografias que documentam a sua vida (e 

que a família guarda, ou cura, com precioso cuidado), tive a 

sensação inexplicável de a conhecer desde sempre. Penso que 

foi nesse momento que percebi o poder e a eficácia das histórias 

e da palavra falada, que a Bia aprendeu a dominar, ainda em 

criança, com a avó e que cultivou durante toda a vida. 

Com Cura quis precisamente criar um arquivo desta palavra 

falada, encarnada em diferentes corpos e vozes. Afinal de 

contas, é esta palavra que manteve vivo, ao longo dos séculos 

e de inúmeras gerações, o cancioneiro de orações, bênçãos 

e esconjuros que Gracinda e tantas outras mulheres, antes 

e depois dela, convocaram para curar e cuidar das suas 

comunidades.

O resultado é um podcast de cinco episódios, onde entrelaço 

a narrativa da Bia com as minhas próprias reflexões e 

perplexidades, e um álbum fotográfico que parte de 

reencenações, protagonizadas por Elvira, de cinco fotografias 

de Gracinda em diferentes momentos da sua vida. O que é que 

ainda existe nela da avó Gracinda? O que é que na paisagem 

mudou e o que permaneceu imutável? Como era ser mulher 

então e como é ser mulher agora? 

Desde as primeiras conversas com a Bia, passando pelo processo 

de pesquisa e escrita, e culminando na gravação do podcast e no 

ensaio fotográfico, Cura foi para mim uma viagem à infância, ao 

Portugal rural salazarista, aos cárceres da Inquisição no século 

XVII. Foi uma viagem sinestésica e topográfica pelo Litoral 

Norte, pelo universo feminino e feminista, pelo domínio da casa 

e do trabalho, pela magia e hiperrealidade que definiram a vida 

de Gracinda. Viagem que fiz pela mão da guia Elvira Praça, que é 

uma das melhores e mais cativantes contadoras de histórias que 

conheço. A ela agradeço a extraordinária memória, voz, corpo e 

a generosidade com que sempre abraçou as minhas propostas.  

Agradeço também à Mafalda Lencastre a sua imaginação visual, 

que emprestou a este álbum, e o talento para captar com uma 

verdade desarmante e comovente as pessoas que fotografa. 

Agradeço profundamente à pequena, mas brava equipa que 

me ajudou a concretizar o projecto: ao Pedro Escobar pela 

pós-produção de som; ao Michael Costagliola, pela música 

original; à MC Milk, Joana Magalhães e Mafalda Lencastre 

pelas participações especiais; à Maria João Ferreira pelo design 

gráfico desta edição. 



Falar sobre a minha avó foi fácil.

Ela foi um marco na minha vida. Não só na minha, mas nas 

vidas de toda a minha família e de toda a gente de Lavadores.

Foi uma alegria e uma grande emoção relembrar alguns 

dos episódios que a minha avó me contou ou que eu mesma 

presenciei. Sei que não é única. Felizmente há muitas avós como 

a minha em Canidelo e por esse Portugal fora. Mas esta é minha, 

vivi com ela desde que me conheço até me ter casado. E sei 

que aqui em Lavadores, tanto na minha geração, como antes e 

depois, ela foi única em tudo aquilo que fez.

Foi muito fácil falar da minha avó.

Não foi preciso ensaiar, saiu tudo de rompante. 

Está tudo na minha memória e na memória da minha família.

Se a minha avó Gracinda se cruzasse no meu caminho agora, 

perguntava-lhe se ela gostou de ver a sua memória lembrada 

e preservada. E gostava também que ela me dissesse se faria 

tudo da mesma maneira, se fosse hoje, ou se faria alguma coisa 

diferente. Sei a resposta, mas não digo…!

Agradeço à Maria Inês e a toda a equipa do projecto por este 

mimo tão grande. E agradeço à minha família e à gente de 

Lavadores pelo carinho que têm pela minha - nossa - avó. 

Sei que onde ela estiver, estará feliz por não deixarmos que a sua 

memória seja esquecida.

ELVIRA PRAÇA
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I



Eu nunca apanhei a minha avó numa mentira, nunca. 

No tempo em que vivi em casa, até me casar, a minha avó 

contou-me sempre tudo igual. Por isso é que eu fixei, e de 

muita coisa já me esqueci.

II





A minha avó falava muito comigo, com todos…

 mas principalmente comigo.



Eu não me lembro da minha avó nova. 

A minha avó tinha que ser nova, não é?  Claro que tinha que ser 

nova. Mas eu lembro-me da minha avó toda encorrilhadinha, os 

olhos verdes (hoje penso que se calhar eram cataratas), e só com 

um dente. Só que ela sorria e era linda.



Nesse dia choveu tanto… 

como um dilúvio, mas nós quisemos ir todos a pé. 

Sabes que quando o caixão da minha avó desceu à terra, veio um 

sol quente, lindíssimo, e eu disse assim “Oh meu Deus do céu”.



A MULHER 
ANFÍBIO
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III



A banheira provém de uma estirpe de outras banheiras, 

e constitui pelos seus caracteres hereditários, uma casta distinta, 

como a dos saltimbancos [...] essas possantes mulheres

condizem bem ao aspecto do oceano e casam-se com ele.

- RAMALHO ORTIGÃO, Álbum de Costumes Portugueses (1888)

IV





Ela dizia-me que as meninas inglesas eram muito brancas. 

Ela dava-lhes banho, porque elas vinham para aqui. Lavadores é 

“Lava Dores”, por isso, a nossa praia é muito medicinal por 

causa do iodo, e era procurada por muitos ingleses. A minha avó 

dava banho a essas meninas inglesas finas. Entravam pelo mar 

dentro e dava-lhes o banho.



Eu dormia com ela. Eu era muito fria, ainda sou. E ela era muito 

quentinha. E quando eu me deitava, ela dizia-me: “Ai meu Deus, 

que eu tenho apanhado afogados mais quentes do que tu”. Ela 

apanhava afogados quando chegava de madrugada à beira-mar. 

Ela ia buscá-los à água e os corpos desfaziam-se nas mãos dela.



A minha avó pôs-lhe as mãos ao cabelo e disse-lhe: “É para baixo 

ou é para cima?” E ela dizia: “Se eu nunca matei nada, eu ia deix-

ar morrer a mulher?” E salvou-a de morrer afogada.



UMA PORTEIRA 
AMNIÓTICA
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V



Foram muitos, muitos, muitos partos e nunca lhe morreu uma 

criança nas mãos.

VI



A minha avó estava num parto e estava a sentir que sozinha não 

ia conseguir. Veio cá fora chamar o marido e disse-lhe assim: 

“Eu vou-te chamar para tu me ajudares com o parto da tua 

mulher… Mas tu não vais ter medo, não vais ficar assustado. 

Olha, tu estás a ver o mar? Vês aquele oceano? Cai-lhe um 

pedregulho e o que é que acontece? O mar abre. E depois, o que 

é que acontece? O mar volta a unir”.



Houve um parteiro que disse: “Com quem é que está a 

senhora?”... “Está com a tia Gracinda da Mina.” “Então se está 

com a tia Gracinda, está em boas mãos”.



Voltinhas de São Bento

Para o meu menino não ter medo

Aguinhas a correr

E o meu menino a crescer

Aguinhas a lavar

E o meu menino a medrar.





Quando acordou, disseram-lhe que o filho tinha morrido. Ela 

gritou, gritou e chamou nomes às enfermeiras… “E o meu filho 

não morreu, vocês mataram-no”. Ela disse sempre que lhe 

mataram o filho. Teve tantos filhos em casa e aquele, que era o 

mais forte de todos, não vingou.



MANUAL DE 
SOBREVIVÊNCIA
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VII



Eu também começo a pensar, ela até era feminista, mas para ela 

não foi, não teve coragem.

VIII



“Eu vim aqui à igreja buscar a esmola e da igreja não saio sem 

a esmola.” Quando chegou a vez dela, ela pôs o que lhe deram 

no regaço do avental e disse: “Muito obrigada pela esmola que 

me deram. Quando andarem a pedir para a igreja, não passem 

na minha porta, porque, que eu saiba, os santos não comem 

nem bebem”.



A minha avó era cantadeira ao desafio. Ela dizia: “Uma vez, 

numa festa, pus um homem todo nú a cantar ao desafio”. 

Ao princípio eu cismei, como é que a minha avó podia pôr 

um homem todo nú. Mais tarde, pus-me a pensar. A minha 

avó, a cantar, tirou-lhe a roupa toda. Quando ele ficou nú, 

acabou a desgarrada.





Eles tinham temor à minha avó. Ela punha a mão a um homem e 

não tinha medo. A minha avó não tinha medo, a minha avó não 

tinha medo.



BONITAS 
BENEFICARUM
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IX



Quer dizer, ela não fazia magia… 

mas se calhar até fazia.

X



Ela visitava todas as casas aqui, na nossa zona. As pessoas 

conversavam com ela, ela dava-lhes lições de vida, tentava ajudá-

las da melhor forma que podia, ela era muito conselheira.



Eu ia com ela, acompanhava-a quando ela ia fazer essas 

benzeduras, e aprendi, oralmente. Devia passar de mães, ou de 

irmãs, ou de outras pessoas mais velhas.



Pedro Paulo foi a Roma

Jesus Cristo encontrou

“Pedro Paulo, o que vai lá?”

“Muita zipla, zipela,

Muita gente morre dela”

“Pedro Paulo, torna atrás

E a talharás,

Com azeite virgem, água da fonte

E queirozes do monte.”



São forças ocultas, que muita gente pode dizer que não há, mas 

que elas as há, há. E é preciso ter força para lidar com elas, e a 

minha avó tinha. Aparecesse o que lhe aparecesse ao caminho, a 

minha avó tinha temor a Deus - mais ninguém.



Imagens do arquivo pessoal de 
Elvira Praça - fotografias da sua 
avó Gracinda da Mina.
Imagens de reencenação com 
Elvira Praça fotografadas por 
Mafalda Lencastre.

I. Gracinda da Mina com o seu 
cão Fiel. Lavadores, segunda 
metade do século XX (sem data).

II. Elvira Praça com Buckley. 
Lavadores, julho de 2021.

III. Gracinda da Mina (segunda a 
contar da esquerda, de pé) com 
marido, filhos e veraneantes. 
Praia de Lavadores, início dos 
anos 1930.

IV. Elvira Praça com geleira, 
chapéu e matryoshkas. Praia de 
Lavadores, julho de 2021.

V. Gracinda da Mina com bebé 
ao colo. Canidelo, algures no 
século XX (sem data).

VI. Elvira Praça com Inês ao colo. 
Lavadores, julho 2021.

VII. Gracinda da Mina à mesa 
com familiares. Lavadores, 
segunda metade do século XX 
(sem data).

VIII. Elvira Praça à mesa com as 
amigas. Lavadores, julho 2021.

IX. Gracinda da Mina com 
bengala. Canidelo, segunda 
metade do século XX (sem data).

X. Elvira Praça com bengala. 
Seca do bacalhau (Canidelo), 
julho 2021.

“Our quite rage gives us wings, the possibility to negotiate the 

gears winding backwards, uniting all time”

- PATTI SMITH, Year of The Monkey (2019)
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