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Apresentação
 
Maria Rufi na embarcou para os Açores em 1880, para aí viver com duas tias, depois 
de, ao ter fi cado órfã, ter sido internada no hospício de alienados de Recife-Olinda. Em 
Ponta Delgada casou-se, nasceu-lhe um fi lho, para, cinco anos depois, na bancarrota de 
Portugal, o marido falir e suicidar-se. Duas alternativas restaram a Rufi na. Ao decidir 
entre elas, escolheu a pessoa que seria, abriu um futuro ao fi lho, como ainda estabeleceu 
o sentido por que este a interrogou para se orientar na crise política do país no início do 
séc. XX.
Uma história inspirada em pessoas e factos reais.
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Excerto

O mar tornara-se ainda mais alteroso com 
a aproximação à ilha, que se estendia, 
parda sob as rajadas de chuva e vento, a 
estibordo do vapor que a custo subia e des-
cia as vagas cor de chumbo. Quase todos 
os passageiros se haviam retirado para os 
seus camarotes e beliches, ocupados apenas 

com os baldes para vomitar os que não 
tinham crianças à sua conta, e também 
com o enjoo destas quem as tinha. Rufi na 
estava igualmente enjoada. Mas calou a 
náusea e a dor de cabeça sob a expectativa, 
e a primeira avaliação, da terra para onde 
vinha viver. A ilha do seu pai.
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Miguel Soares de Albergaria

A Companhia das Ilhas apresenta

Miguel Soares de Albergaria

Miguel Soares de Albergaria é autor do ensaio Condições do Atraso do Povo Português nos Últimos Dois 
Séculos; de alguns artigos publicados em revistas multidisciplinares – entre os quais uma trilogia 
sobre a condição civilizacional do Ocidente – de outros artigos em publicações especializadas em 
fi losofi a; e do texto dramático as Cinco Batalhas de Coimbra. Escreve regularmente sobre ciência, 
tecnologia e sociedade nos jornais Ciência Hoje (desde 2014) e Correio dos Açores; tem publicado 
pontualmente textos de opinião sobre questões políticas. Mantém o blogue Aberturas. Nasceu em 
1963, vive em Ponta Delgada.


