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O ENIGMA DO
CASTELO ASSOMBRADO

Para os meus filhos
Mafalda e Afonso

Sempre que em teu pensamento
o verde pinho florir
abre os teus sonhos ao vento
porque é tempo de partir.
E sempre que mais adiante
não houver porto de abrigo
tens o astrolábio e o quadrante
passarás além do perigo.
Lá onde a noite apresenta
forma e corpo de diabo
vencerás mar e tormenta
passarás além do Cabo.
Verás então o caminho
do outro lado de aqui
e uma nau de verde pinho
que te leva além de ti.
Manuel Alegre

Quem são os 4 Quadrantes?
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Ema é uma jovem destemida e gosta de viver o momento. Pratica
alguns desportos e é apaixonada pela prática de hóquei-patins, facto
que a levou a praticar a modalidade na equipa da escola que
frequenta. A sua maneira de ser descontraída e rebelde leva-a a
contrariar as orientações da governanta, mademoiselle Gigi, que lhe
tenta incutir uma educação com base no glamour feminino.
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Lucas é irmão de Ema, tendo sido adotado pelos pais daquela
quando ainda era criança. Também ele é um desportista e pratica a
mesma modalidade que a irmã. Tem grande curiosidade pelas
ciências e pelas novas tecnologias, pelo que arranja sempre maneira
de as colocar ao serviço das investigações dos 4 Quadrantes. É gentil
e apaziguador, funcionando como o elemento conciliador em
diversas situações.
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Vicente é um adolescente que pretende seguir as pegadas do pai, que
é veterinário. Como tal, adora animais, com quem consegue manter
uma relação especial, estabelecendo com eles uma fácil comunicação
e quase confirmando que existe uma linguagem universal.
Influenciado pelas apetências do irmão mais velho relativamente às
atividades radicais, tornou-se um adepto de parkour.
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Constança é irmã de Vicente. Embora seja a mais nova do grupo,
tem a capacidade para tecer comentários inteligentes quando os
outros menos esperam. Com o seu espírito metódico, é considerada a
“organizadora de ideias” quando os 4 Quadrantes precisam de
interpretar as intricadas pistas das aventuras com que se deparam.

15

Sam, um golden retriever, é a mascote dos 4 Quadrantes. Comer,
apanhar pássaros e brincar são os seus principais hobbies. No
entanto, quando os amigos se encontram em sarilhos, ele é o
primeiro a tomar a dianteira para os proteger.
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1

. A mudança

A mudança

A chuva batia com força nas vidraças. Lá fora,
o vento empurrava a copa das árvores, provocando
ruídos fantasmagóricos.
Enquanto o temporal se fazia sentir na rua, parecia
que também tinha conseguido entrar naquela casa.
– Por favor, Constança vê onde se meteu o teu
irmão!
– Qual deles?
– O pestinha do Lourenço… – informou a mãe,
ajeitando uma madeixa de cabelo caída para os olhos.
– Olha só para isto! Espalhou brinquedos por toda
a sala.
O marido bem que a avisara: «Esta mudança vai arrasar os teus nervos, querida»; mas ela, que não desanimava perante as dificuldades, respondera que até ia
ser divertido e ajudaria a quebrar a monotonia diária.
Tinha pedido quinze dias de férias para colocar a casa
em ordem. Porém, agora o cansaço já ia afastando
aquelas ideias iniciais.
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Constança espreitou pela porta e anunciou:
– O Lourenço está numa arrecadação do sótão e,
pela quantidade de papéis que está no chão, deve ter
comido uns dez bombons de chocolate.
– Está terrível… não me posso distrair por um bocadinho que seja. Ele inventa mil e uma maneiras para
encontrar guloseimas – desabafou a senhora. Dirigindo-se para junto da filha, acrescentou:
– Temos de ter uma conversa, por isso vamos juntar-nos ao Vicente que está na cozinha.
Ao entrarem nessa dependência da nova casa,
Constança, vendo o irmão muito atarefado a desencaixotar loiças e outros adereços, não resistiu a lançar-lhe
uma pequena provocação:
– Então, como vai isso, mestre cozinheiro?!
– Na maior! De momento, nem consigo pensar em
algo mais divertido! – respondeu Vicente, com um ar
zombeteiro.
Era muito parecido com a irmã: ambos morenos,
com grandes olhos castanhos e rostos sorridentes. Tinham uma pequena diferença de idades, apenas de
onze meses.
– Vamos interromper por um pouco os nossos afazeres e sentarmo-nos na sala – pediu a mãe.
Aí, encontraram o pequerrucho Lourenço que,
com umas enormes manchas de chocolate à volta da
boca, teimava em tirar novamente os seus brinquedos
da caixa em que a mãe tornara a arrumar.
– Oh! Para um bocadinho, Lourenço! – ordenou
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a senhora. – Eu e os teus irmãos estamos cansadíssimos de arrumar coisas…
– Isto faz-se na boa, mãe – sossegou o Vicente, ao
reparar no aspeto fatigado da mãe.
– Como sabem, a razão pela qual mudámos de
casa prende-se com o facto de o vosso pai ter aceitado
o convite para exercer o cargo de veterinário municipal
neste concelho.
– Pela centésima vez, o mesmo discurso… – Constança denotava pouca paciência para debaterem mais
uma vez os motivos que a tinham afastado dos amigos
e da escola que frequentava quando residiam em Lisboa. Ainda a amargurava esse distanciamento, muito
embora falasse praticamente todos os dias com os
amigos pelo Skype, no seu computador portátil. O pai
– para os convencer, claro! – tinha dito:
– Animem-se miúdos! Quando vivermos em Sesimbra, podem ir à praia sempre que lhes apetecer.
Tinham achado piada a essa parte, à da praia; à outra,
a dos miúdos, é que não.
A nova residência deixara-os entusiasmados. Localizava-se num sítio ermo, inserida numa pequena urbanização, e desfrutava de uma vista espetacular para
o vale que desce até à vila, mostrando o azul do mar
a tocar o céu lá muito longe no horizonte. Henrique,
o irmão mais velho, logo lembrara:
– Brutal! Podemos fazer parapente a partir dos penhascos junto às falésias!
Evidentemente que a mãe se arrepiou ao ouvi-lo
e olhando horrorizada para o filho, avisara:
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– Nem penses numa coisa dessas! Tu e a tua mania
dos desportos radicais! No meu tempo… – e seguiu-se
um rol interminável de comparações que a maior parte
das mães teima em estabelecer entre os seus tempos de
juventude e os dos filhos.
Para além da localização, agradara-lhes o facto de
a moradia ter quartos suficientes de maneira a que
o Vicente tivesse o seu próprio espaço e não houvesse
necessidade de o partilhar com Henrique, tal como
acontecia no apartamento de Lisboa. Nas traseiras,
existia um jardim com algumas árvores e, no fundo,
o pai mandara construir alguns canis e um anexo que
iria funcionar como consultório.
A mudança definitiva tinha sido agendada para
a primavera, para que pudessem iniciar o último período letivo já na nova escola.
Entretanto, a mãe continuou:
– Bem veem que colocar tudo em ordem ainda vai
levar um certo tempo e estou a precisar de uma ajuda
extra. Assim, eu e o vosso pai tomámos uma decisão:
telefonei à tia Judite e convidei-a para vir passar uns
dias connosco.
Imediatamente, Vicente e Constança exclamaram
em uníssono:
– Aos abrigos! Ela vem aí…!
– Meninos! O que é isso?! – a senhora tentou dissimular o sorriso.
– Oh, mãe! Com a tia Judite vêm os concursos idiotas na televisão… – justificou a Constança.
–… Mais umas histórias sobre a prima Maria…
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o vizinho do quinto esquerdo… o canário do segundo
direito… – acrescentou o Vicente, com visível enfado.
– Enfim, uma seca das grandes!
Foi neste preciso momento que a porta de entrada
se abriu e um senhor muito bem-disposto saudou:
– Ora viva! Mas que se passa? Estão com cara de
caso.
– Estive a contar-lhes sobre a vinda da tia Judite
– informou a mãe, piscando o olho ao marido.
– Ah! Está explicado… quando eu era rapaz, ela
também me provocava esse efeito.
– Bolas, pai! Tens de admitir que é difícil de a aturar! – apelou o Vicente, prevendo a impossibilidade de
ligar a Playstation ao ecrã LCD da sala de estar.
O pequeno Lourenço, que não conjugava as preocupações dos mais velhos, interrompeu:
– Mamã, pu acaso não há mais cholocate?
Foi a risota geral. Lourenço era travesso, mas ninguém resistia ao seu palavreado trapalhão.
– Vamos lá… Quero vê-los felizes! Trouxe umas
pizzas de queijo e fiambre para o jantar que são um
regalo!
– Obrigada! – Constança correu a abraçar o pai.
– Vão ver que a mudança e a vossa estadia aqui
serão motivo de muitas alegrias. Certamente, vão colecionar façanhas memoráveis para contarem aos vossos
netos!
E não é que o senhor Matias tinha razão?! Eles nem
imaginavam os episódios de mistério e de aventuras
que os aguardavam.
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Os dias que se seguiram foram uma verdadeira
azáfama. A empresa de mudanças continuou a descarregar mobílias; depois, foi a vez de se colocarem os
cortinados; em seguida, chegou o jardineiro com um
batalhão de plantas e flores.
E como se a confusão não chegasse, lá estava a tia
Judite com os seus aborrecidos monólogos:
– Ai filha… que linda casa que vocês têm! Quando
eu disse à prima Maria que me tinham convidado para
vir passar uns dias, havias de ter visto a cara dela…
Aquela rapariga sempre foi muito complicada!
E a outra é que é complicada, pensou a Constança,
enquanto ajudava a mãe a arrumar roupa nos armários, e chamar rapariga à outra que é da idade dela…
Ridículo!.
– E a vizinha do primeiro andar ficou de boca
aberta quando me viu sair com a mala de viagem…
Então dona Judite, vai por muito tempo?, quis ela saber.
– Mãe! – Vicente irrompeu pelo quarto. – Está lá
em baixo uma senhora que diz ter uma entrevista marcada contigo.
– Já são três horas?! Precisava que os dias passassem a ter quarenta e oito horas para conseguir resolver
tudo – lamentou-se.
– Mas tu agora também dás entrevistas? – admirou-se a tia Judite.
– O seu sobrinho pensou que seria melhor contratarmos uma empregada doméstica. Após deixarmos a
nossa pretensão no centro de emprego, tenho vindo a
entrevistar todas as interessadas – esclareceu a sobrinha.
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Aproveitando o facto de a mãe se ausentar, Vicente
e Constança saíram do quarto num ápice.
– Fooogo! A tia Judite é uma verdadeira matraca!
– Ora, maninha… descansa que quando tiveres
a idade dela, serás bem pior!
– Engraçadinho! – Constança deu um valente beliscão no braço do irmão. – E que tal se aproveitássemos o sol e fôssemos dar uma volta?
Após o mau tempo que tinha fustigado a zona, seguiram-se uns dias de bonança. O sol tinha aparecido,
espalhando suaves raios primaveris.
Os dois irmãos pegaram nas bicicletas e iniciaram
o percurso que partia de uma estrada próxima.
– Onde é que isto irá dar? – perguntou a Constança.
– Não sei. O pai diz que existe um moinho abandonado num monte aqui perto.
Foram pedalando energicamente até reparar que,
do seu lado esquerdo, se erguia um muro de pedra
tão alto que os impedia de descortinar o que estava do
outro lado. Ao fim de algumas curvas e contracurvas,
detiveram-se perante um imponente portão de ferro.
Aproximaram-se e, com o rosto iluminado pela curiosidade, o Vicente leu a inscrição talhada em pedra:
– Casa das Cinco Pedras. Isto deve ser enorme; não
se consegue ver nada para além das árvores.
Na verdade, a partir do portão começava uma estrada de terra batida rodeada por arvoredo.
– E se entrássemos?! O portão não está fechado…
– desafiou o Vicente, ansioso por explorar aquela
imensa propriedade.
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– Nem penses! Isto é propriedade privada; ainda
arranjamos algum sarilho.
Para alegria dos dois, surgiu na estrada um carro
que lhes era familiar.
– Pai! O que fazes aqui?
– O meu trabalho, minha querida. O dono desta
propriedade contactou-me para vir assistir e ajudar
uma égua que se encontra em dificuldade de parto.
Querem vir comigo?
Desejosos por este convite, apressaram-se a arrumar as bicicletas na bagageira da pickup do pai. Antes
do veículo transpor o grande portão, apontando para
cima, o Vicente interrogou:
– Ó pai… o que é aquilo que está naquela pedra?
– Chama-se uma pedra de armas e representa as
armas da família a quem pertencia esta propriedade.
Que eu saiba, foi construída por volta do século xvi
mas, presentemente, já não é de nenhum descendente
porque foi vendida há alguns anos.
– Ih! Deve estar a cair de podre! – sentenciou
a Constança.
– Penso que não, pois foi sendo sujeita a várias recuperações ao longo dos tempos. E agora vamos lá,
tenho de ir ver o que se passa com a égua.
Enquanto avançavam na vereda que os conduziria
ao destino, apreciaram a paisagem que se lhes proporcionava. À direita, prados verdejantes onde pastavam
rebanhos de ovelhas; à esquerda, um extenso olival,
entrecortado por frondosos pinheiros-mansos. O automóvel parou junto das características construções
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rurais que constituíam a quinta e, ao fundo, erguia-se
o solar da Casa das Cinco Pedras. O que viram deixou-os boquiabertos.
– Olhem só pr’aquilo! – exclamou o Vicente, atropelando as palavras como era seu costume quando ficava tenso ou inquieto.
O edifício do solar era formado por dois pisos, disposto numa planta em U, e com um pátio central em
forma de quadrado. Mas o que mais fascinou a Constança foram os dois torreões, um de cada lado do corpo
principal da casa.
– Vocês imaginam quantos quartos tem este casarão? – perguntou a rapariga.
– Mais do que possamos vir a ter – respondeu o pai,
sorrindo.
– E como é que conseguem limpar tudo?! Eu levaria uma semana só para limpar uma das torres… – tornou a Constança.
O Vicente deu uma sonora gargalhada.
– A mãe vai ficar feliz por saber que te preocupas
tanto com as limpezas! – atirou o rapaz, recordando as
vezes em que a mãe barafustava com Constança a propósito da desarrumação do seu quarto.
Assim que o automóvel estacionou, veio ao seu encontro um homem atarracado e forte que se apresentou como sendo o feitor da quinta.
– Boa tarde, dr. Matias!
– Muito boa tarde! Não me diga que venho atrasado…
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– A égua está mal, senhor. O potro deve estar atravessado e apresenta-se um caso complicado.
– Então, despachemo-nos. Não há tempo a perder!
– apressou o pai dos jovens. Ao mesmo tempo, olhou
de soslaio para os filhos e, conhecendo a sensibilidade
de Constança no que dizia respeito ao sofrimento dos
animais, pediu: – Ó Estevão… os meus filhos podem ir
dar uma volta pela propriedade?
– Claro! – respondeu o outro, e acrescentou a apontar para o solar: – Vão naquela direção e hão de encontrar com que se entreter.
Constança e Vicente, satisfeitos com aquela proposta, começaram a caminhada ao longo da alameda
que se dirigia para o bonito edifício.
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