
Melgaço, Abril de 1944

Passavam poucos minutos das sete horas da manhã e Eulália, ágil e 

esquiva como uma jovem gazela, faz-se anunciar na entrada lateral da cozinha 

do Hotel do Pezo com a encomenda no regaço, esbaforida, mas aprumada. Os 

mantimentos, ocultados por uma manta de estopa atada com um cordel, 

segurava-os com ambos os braços, muito abertos, pelo volume da mercadoria. 

O cabelo bem penteado e o casaco que furtara na igreja à filha do tanoeiro, 

tentavam esconder uma ainda curta vida de maus-tratos, fome e os distúrbios 

resultantes dos abusos sucessivos. 

— Chef Sebastián – disse, com a voz ofegante. — Consegui tudo o que 

me pediu. Três dúzias de ovos, quatro barras de sabão, dois kilos de açúcar e 

um quarto de café moído.

Sebastián, promovido a Chef do Hotel com a morte de Laurent, dava as 

ordens do dia aos cozinheiros para a preparação da mise en place e os seus 

olhos brilhavam, imaginando as iguarias que prepararia com aqueles bens tão 

custosos de obter. O Sarau da Primavera era um evento solene no Hotel do 

Pezo e o que é uma festa sem doces de colher para acompanhar o café e os 

charutos?

Eulália tinha catorze anos de vida e cinquenta de sofrimento. A mãe 

perecera com o sarampo quando tinha apenas onze meses, ficando à mercê 

de um pai alcoólico e de uma avó rude, mesquinha e pouco dada a afectos. 

Aos cinco anos o pai embarca para África deixando-a com a avó, que pouco 

dias depois a entrega no Orfanato de Valença, afiançando pobreza extrema. 

A avó visita-a aos dez anos com o intento de a explorar, trazendo-a para 

casa para que ingressasse na Frota. Fora-lhe prometido pelo Chico Diabo - 

contrabandista que recrutava e organizava as crianças para o contrabando de 

ovos, café e sabão - indumentária e 40$00 por cada travessia. Botas, sacos de 

serapilheira para transporte da mercadoria e samarra para os rigores invernais. 

Eulália nunca vira um centavo da sua jorna até ao dia, em que chegando 

a casa, depois de uma madrugada na serra, com o alforge carregado e a neve 

a enregelar-lhe os ossos, a avó come regalada à lareira, sêmea com presunto, 



queijo de cabra serrano e vinho engarrafado. Agarra com as suas mãos 

pequeninas a faca de matar os porcos com a firmeza que a fome e o frio lhe 

concedem, e degola a avó de um só golpe. 

— Felizmente o corpo da velha é seco como a terra que a há-de comer – 

pensou, arrastando-a até ao alpendre.

Senta-se à lareira a matar a fome e a aquecer os pés, com as mãos a 

tremer de euforia e os olhos esmaecidos do cansaço. Limpa-se o melhor que 

pode e troca a roupa, suja pelo sangue da avó. Ainda o dia não tinha raiado, 

sai de casa e esconde-se atrás do velho choupo, junto ao Cruzeiro, na saída da 

vila. Espera pelo nascer do sol para sair do esconderijo e entregar a 

mercadoria ao Chico Diabo. Ninguém a associou ao corpo que jazia 

ensanguentado na porta de entrada. Era a sua primeira morte e a primeira vez 

que segurava as rédeas da sua vida. Faltavam dois meses para completar 

doze anos.

O povo gostava da menina. Era ladina, cordial e todos conheciam a vida 

árdua que tivera. O pároco responsabilizou-se como seu tutor e ela tomou 

conta de si própria, como sempre fizera. Tinha a casa da avó e o trabalho de 

contrabando. Um ano depois, Chico Diabo é encontrado morto na levada, com 

um golpe na barriga. 

Aos treze anos tinha os seus clientes assíduos e os fornecedores no outro 

lado da fronteira. Nos negócios era justa e na vida implacável.

Sebastián tinha um especial carinho por Eulália, menina de olhar vivaço, 

falando muitas vezes a Joaquina, que pede para a conhecer.

Eulália conta-lhe que a mãe morrera de sarampo quando era ainda bebé, 

que o sai abalara para o outro lado do mundo e que a avó fora morta há um par 

de anos. Que vivia só na casa que fora da avó e que nunca tinha tido um 

brinquedo.

Joaquina que morria de saudades do seu filho, que partira para conhecer 

o mundo há quase um ano, enternece-se pela catraia. 

— Agustín, e se a criássemos, aqui no Hotel? Se pudéssemos de alguma 

forma, resgatar-lhe a infância e devolver-lhe a esperança? – disse certa noite 

ao marido, entre os lençóis de linho.



Joaquina tinha nascido com todos os privilégios que a riqueza lhe 

proporcionara. Era culta, letrada e conhecera muitos lugares, onde o seu pai 

tinha negócios. Seu pai, homem viajado e de horizontes largos, queria que a 

sua única filha fosse uma mulher independente e pudesse arguir sobre 

qualquer assunto, com a elegância de uma senhora e a destreza de homem 

vivido.

Agustín, que deixara há largos anos as artes do contrabando, achava 

graça à menina e cede ao pedido da mulher em trazê-la para o Hotel.

O pequeno Amadeu nascera há poucos meses e Maria Antónia, tolhida 

pela dor do abandono rodeava-o de cuidados, impedindo que Joaquina o 

empanturrasse de mimos. Joaquina era mulher, mãe e avó. Sabia o quão 

sofrida Maria Antónia estava. Mãe de primeira viagem, enganada pelo único 

homem em quem confiara e rejeitada pelo próprio pai à nascença. A cruz era 

demasiado pesada para que lhe guardasse rancor. Afinal de contas, tinha sido 

o seu filho Amadeu, a razão desta dor e da alegria deste filho. Iria aguardar o 

tempo que Maria Antónia precisasse.

Transferir para Eulália o amor que ainda não poderia dar ao neto e as 

saudades dilacerantes do filho, parecia-lhe uma solução racional, inteligente e 

caridosa.

Escolheu um quarto no Hotel, comprou alguns brinquedos e tecidos para 

cinco conjuntos completos para a D. Justina costurar por medida.

— Eulália, sabemos que a tua vida foi agreste. Gostaríamos que a partir 

de agora pudesse ser mais leve e risonha. Aceitarias morar aqui connosco e 

receber o nosso amor e a nossa companhia?  – disse Joaquina, com a voz 

sumida pela emoção. 

— Senhora Dona Joaquina, agradeço-vos a oferta. Nunca ninguém olhou 

para mim, senão para ser saco de pancada ou mula de trabalho. Pretendo 

continuar a morar na minha casa. Se puder visitar-vos e continuar a servir-vos 

de mercadoria, fico-vos muito grata. Tenho somente um sonho, que talvez me 

possa ajudar a concretizar. Gostaria de aprender a escrever – disse, baixando-

os olhos, temendo a sua ingratidão e audácia. 

— Nada me daria mais prazer – disse Joaquina, com um sorriso rasgado.

Eulália aprendeu a escrever em poucos meses. Era gaiata esperta e de 

memória prodigiosa. Joaquina providenciou-lhe algumas melhorias na casa, 



para que tivesse mais conforto e segurança, sendo convidada para os eventos 

amiúde realizados no Hotel.

Eulália nunca casou ou teve filhos. Foi respeitada por todos e temida por 

alguns. A sua vida foi de trabalho, mas orgulhou-se sempre de si, na longa vida 

que teve. Teve o afago de alguns homens que a amaram e outros que, 

querendo-a subjugar, sentiram a lâmina da sua faca nas entranhas, 

desaparecendo misteriosamente e servindo de repasto aos porcos bem 

alimentados do seu curral.


