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INTRODUÇÃO

Olho-te e escuto-te.
Deixas nos lugares do tempo as estórias pousadas como um 

livro por abrir. E trazes essa aragem que nos transporta aos re-
cantos mais guardados da memória. Apetecem de novo esses 
lugares de encantamento, de sonhos e de ideais desejados 
pela inocência ou sabedoria dos anos.

Cada peça tem consigo as vozes que por ela passaram, os 
rostos abraçados nas tardes sombrias ou nas noites de melo-
dias dormentes pelo cansaço. 

Repetem-se devagar por onde o rasto permanece ao sabor 
das escolhas do destino.

E assim vão caminhando...
Uma temporada ali, alguns anos acolá e voltarão depois ao 

lugar de partida, outras vezes, regressarão mais tarde para re-
começar e ficar perto do lugar de sempre: a sua estória. 

 Benedita Stingl
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MEMÓRIAS DE UMA 
PEQUENA MESA

Ah! Acordei! Onde estou?
Está um ar agradável.
Ah! Vão fazer-me uma higiene de pele... Sinto umas mãos 

delicadas que limpam a minha pele. 
É bom! Fiquei nova.
Olho à minha volta e não reconheço nada, mas existe aqui 

segurança e conforto.
As mesmas mãos que me limparam com carinho, colocaram 

em cima de mim umas pequenas peças de prata, um cãozinho 
lindo e outras que vieram de longe, de lá dos mares...

É bom estar tranquila. Penso que vou adormecer e recordar...
Sim, já tenho muitos anos, mas sou uma jovem.
Aliás, renasci. São 101 anos!
É verdade!
Levaram-me para uma casa na Rua do Teatro, número 27, 

na Foz do Douro, por ocasião do Natal de 1918. Afinal, tenho 
boa memória...

Era uma casa agradável com uma família simpática, um se-
nhor de ar distinto, uma senhora pequenina de olhos azuis, 
um jovem garboso e três raparigas gentis. Lembro-me dos 
nomes – o Senhor Sá, a Dona Theresa, o Artur, a Albertina, a 
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Arminda e a Maria Amélia.
Não estava sozinha na sala. Tinha os meus companheiros, 

um sofá, dois cadeirões, seis cadeiras, um pequeno móvel 
elegante e, entre todos, o piano preto que já tinha vindo de 
Inglaterra.

De tão longe? Sim! E por isso, em casa só se ouve falar inglês.
Mas, meninos, é preciso falar português. Vou arranjar-vos 

uma professora, a Dona Cândida Sá de Albergaria.
Oh!
Do que eu gostava verdadeiramente era das tardes, em que 

todos tocavam piano. E o Artur e a Albertina tocavam também 
violino.

Eram tardes deliciosas ...
Mas um dia deixei de ouvir o violino e o piano. Não havia ri-

sos nem conversas. Nem luz nem alegria. Só o silêncio pesado.
A nós não nos contam nada. E assim se passaram uns anos.
Mas a certa altura há uma enorme azáfama pela manhã!
O que estará a acontecer?
Abriram-se as janelas. Entrou um pouco de ar... por pouco 

tempo. Pegaram em mim e nos meus colegas...
Cuidado com o piano!
E lá fomos todos num camião de mudanças. Abanão daqui, 

abanão dali, abanão de acolá...
Nunca mais acaba a viagem, pensava eu, inquieta.
Finalmente a viagem terminou. Ouvi dizer que estávamos 

numa pequena vila do interior do meu país que é Portugal. 

O nome não me dizia nada: Fafe. Mas poderá até ser interes-
sante viver entre montes.

Bem, lá vamos nós.
E novamente encontrei-me numa sala com os meus amigos. 

O piano também. Mas fechado. Ninguém o abria.
Que teria acontecido, pensava lastimosa.
Os meses passaram.
As janelas abriram-se. Do jardim vinha o perfume das glicí-

nias e as roseiras floriam no pequeno terraço.
Eu olhava as duas raparigas que se sentavam no canapé cor 

de rosa e, por vezes, abriam o piano.  Gostava de as ver - a Ar-
minda era alta e esguia de cabelos arruivados e olhos claros; a 
Maria Amélia um pouco mais baixa de cabelos e olhos escuros.

Estávamos em 1925. E como se vestiam bem!
Também não admira. Iam ao Porto comprar os tecidos e as 

jóias! E, pelos vistos, nesta época, quem ia propositadamente 
ao Porto fazer compras?

Quase ninguém, para não dizer absolutamente ninguém! 
Talvez por isso mesmo, estas duas jovens chamavam toda a 
atenção na pequena vila.

E um dia casaram.
Primeiro, a Maria Amélia de olhos escuros, uns meses de-

pois, a Arminda de cabelos arruivados.
E assim se transformou de novo a minha vida.
Foi em dezembro de 1929 que mudei de localidade. Fui, 

segundo ouvi dizer para Guimarães, a primeira capital de Por-
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tugal. Consegui vislumbrar o castelo e sentia-me orgulhosa, 
uma autêntica rainha!

Na verdade, estava confortável na nova sala com os meus 
companheiros. Havia um aroma de perfume constante no ar e eu 
conseguia aperceber-me do requinte que vestia cada recanto.

Havia também um jovem de olhos negros que entrava de 
vez em quando. Também se chamava Artur, mas não sabia to-
car violino. E um senhor de cabelos ondulados e com um mo-
nóculo o que lhe dava um ar importante. Era o senhor Novais 
e Sousa.

E a tal Dona Theresa de cabelos brancos e de olhos azuis 
aparecia também com uma garota de cabelos aos caracóis. 
Era uma festa quando as duas apareciam e ficavam uns dias. 
Havia mais música, mais risos e mais alegria.

Foi um bom tempo em que eu sentia que tudo corria bem 
naquela família.

Ora, um belo dia, o senhor foi promovido e teve de ir viver 
para Lisboa.

Fiquei radiante!
Íamos para a capital. Era longe, mas era a terra mais impor-

tante do país.
Havia animação nas conversas e a Arminda,  de cabelos ar-

ruivados, tocava piano com vivacidade.
O Artur entrava na sala e parava a ouvir... a ouvir ... acho 

que ele pairava nas asas da música e deixava-se ir esquecendo 
que ali estava encostado.

Os ares da capital pareciam animar todas as pessoas e até 
os meus amigos vibravam contagiados. A Arminda e o senhor 
Novais e Sousa andavam sempre satisfeitos.

Eu e os meus companheiros vivíamos aquela felicidade e, 
por isso, também éramos felizes.

Afinal, nós éramos parte daquela família. Éramos a compa-
nhia presente de todos os instantes e jamais abandonaríamos 
cada nome que ia crescendo connosco. 

Às vezes tenho a sensação de que éramos mesmo como 
pequenos cachorros que se afeiçoam às pessoas e aos móveis 
e às casas e aos lugares... e acabam por viver a vida de todos. 

Ah! Recordo de uma forma especial, o mês de setembro de 
1940. Havia um grande acontecimento em Lisboa “A Exposi-
ção do Mundo Português”.

Aos meus ouvidos chegaram as novidades com o movimen-
to da cidade, as notícias na rádio e o alvoroço de todos os que 
passavam nas ruas. E nesse mês tive uma visita surpreendente, 
a Dona Theresa com a neta Zézé de cabelos aos cachos.

Fiquei tão contente! Os fins de tarde e as horas depois do 
jantar eram tão animadas!

A Zézé dava saltos de alegria e falava, falava, falava... 
Percebi que ela adorava História de Portugal porque tinha 

visitado os pavilhões da Fundação e da Independência, o dos 
Descobrimentos e os de Angola e de Moçambique…

E eu no meio da sala ouvia-a, maravilhada, a contar a pas-
sagem dum rapazinho de camisola vermelha, o Domingos que 
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lhe tirou a banana que estava a comer. 
E pensava outra vez para mim, que mundo fantástico existe 

para lá destas janelas!
Foi na realidade um mês inesquecível para aquele seio fa-

miliar onde vivia.
Nunca vi o senhor Novais e Sousa tão sorridente e a Armin-

da tocar piano com uma feliz serenidade.
Entretanto, esse mês de férias acabou.
A Dona Theresa e a Zézé tinham de voltar à vila do Minho.
A tranquilidade regressou à casa.
Mas, mais uma vez, a minha vida mudou.
É difícil ser mesa e depender de tudo e todos.
Pensando melhor, quase pedimos para que nos deem um 

lugar apetecível onde apenas possamos participar em paz do 
que se passa à nossa volta!

E outro imprevisto aproxima-se ...
Arminda tinha recebido uma carta do outro lado do Atlân-

tico. Era preciso ir a S. Paulo tratar de um problema das casas 
que tinha na rua Brigadeiro Luís António.

A Câmara parece que quer abrir uma rua para a Avenida 
Paulista. 

Enfim! Ninguém pensa em mim, suspirei angustiada e com 
receio do desconhecido. 

Parece-me que vai começar tudo outra vez!
E a Arminda lá teve de ir, deixando o senhor Novais e Sousa 

e o Artur muito tristes. Tão desolado estava o senhor que pe-

diu a aposentação e partiu para S. Paulo.
Só que antes de partir teve de tratar de mim e dos meus 

colegas. E lá fomos mais uma vez, metidos num camião de 
mudanças, para bem longe da capital.

Descemos numa bela casa, na Estradinha, perto de Felguei-
ras. Mas não fiquei num salão requintado. Fomos todos para 
uma loja em granito, fria e escura...tão escura que nem a mi-
nha sombra conseguia ver!

Tive medo, muito medo e um gélido arrepio percorreu-me 
em silêncio.

Dormimos, dormimos... mas não veio nenhum belo príncipe 
acordar-me como nas estórias que ouvia à noite contar antes 
de adormecer.

Numa manhã cinzenta um camionista pegou em nós levan-
do-nos para uma outra pequena vila onde já eu tinha estado. 
Sim, chama-se Fafe.

E mais um tempo passou. Acho que foi mesmo muito tem-
po, até que a Maria José pousou os olhos em nós, olhou-me a 
mim e aos meus companheiros e disse:

Recordo-me bem de ti. Já sei para onde vais.
E assim fomos todos para uma sala com janela virada para o 

lugar onde o sol dorme todas as noites. Da janela via as rosas e 
as hortênsias. A Maria José sentava-se no canapé cor de rosa, 
pousava o livro em cima de mim, observava tudo à sua volta e 
desabafava:

Que bem ficam aqui! Só falta o piano.


