
 
 
 

O TEMPO DOS LARANJAIS 
 
Já não acontece subirem até aqui cavalos e mulas. Pararem no Largo, diante da nossa porta, e dizer 
alguém que quer entrar. 
Mas já aconteceu. 
Cá dentro viviam, então, umas vinte pessoas como nós. Mulheres idosas. Senhoras aqui recolhidas por 
lhes faltar alguém. Toda a gente. 
Sabemos que podiam ter vindo de alguma terra de bruxas, em Trás-os-Montes. Do Alentejo. De 
Almeida ou Pinhel. Talvez de África. 
Nós também viemos. 
Nos livros antigos de assentos que para aí estão, deve constar o nome de todas elas. É uma questão de se 
ir à procura. 

 
Havia também uma directora. 
Com o seu consentimento, apearam-se os cavaleiros que nos bateram à porta. 
Vinham do Real Ministério da Fazenda, para tomar posse da casa e dos bens. 
E antes que alguém indagasse qual a razão, um deles intitulou-se «Oficial de Diligências». E começou a 
ler a descrição do antigo Convento, Igreja, e seus anexos. 
«Corredor de São Bento», «Corredor de Santo António», «Cozinhas», «Laranjal da horta», «Laranjal do 
claustro»... 
Garantiu a Directora que esse, o do claustro, já não existia. 
- Perdeu-se com o terramoto, no dia de Todos-os-Santos de 1755. 
Ficara o da horta. Enchendo-se de flor, dando laranjas. 
Éramos nós quem fazia os cestos para as ir apanhar. Laranjas tão sumarentas. E doces. 
 
Com o Oficial de Diligências viera o Escrivão encarregado de fazer o rol de tudo o que ali havia. 
E ainda três avaliadores. 
A competência de um eram as obras de arte. Quais? As que tinham ardido num incêndio? 
Outro veria das jóias. Mas teria de ir a França, saber onde as teriam posto as tropas de Junot.  
Ao terceiro, caberiam as pratas. 
- Pratas?!  
Não havia. Não, nem sequer um castiçal.  
E que a Directora soubesse. Só na cozinha encontrariam algum cobre. O das bacias de fogo onde ainda 
se faziam as compotas, e se cristalizavam as cascas das laranjas. 
O cobre da cozinha, porém, não interessou aos cobradores de Sua Majestade. 
Queriam ouro, queriam prata. Tinha o Reino uma grande dívida que era preciso cobrir. E a tanto não 
chegava o que ainda nos pertencia. 
  
Fez-se então um auto, atestando a penúria do Recolhimento. 
Assinou o Oficial da Fazenda Pública. 
Assinou o Escrivão 
E na última linha, em nome de todas nós, ficou o da Directora: 
Sophia Meynard.   
Estava-se em 1897, e a sua caligrafia era bem legível. 
  



Chegámos ao ano de 2012. 
O laranjal da horta continua inteiro, e os seus frutos continuam a ser laranjas. 
As cascas continuam cascas. Pela mesma razão que a memória é sempre muito maior que a vida. 
 

Lisboa, Recolhimento do Convento da Encarnação, 11 de Maio/2012 
 
FILOMENA MARONA BEJA 
com Aida Rafaela, Bailarina (pseudónimo), Hermínia do Souto, 
Judite Spranger Campos, Mãe (pseudónimo), 
M. Mongiardim Teixeira dos Prazeres 

 
N.B. Cada participante escolheu o nome com que subscreve o texto.  
 
 
 
 

 
 

 
BÁRBARA ASSIS PACHECO, JOSÉ SMITH VARGAS, NADINE RODRIGUES,  

NUNO SARAIVA, PIERRE PRATT, ZÉ D’ALMEIDA 


