
À Procura da Formiga 

No aniversário do Café Memória tive a lembrança de escrever uma história. Tive a ideia 
de viajar para o Pólo Norte com o objetivo de encontrar uma formiga. Como se tratava 
de uma zona gelada, levei uma garrafa de jeropiga para animar o espírito e, assim, 
encontrar a bandeira do Benfica que localizava a procurada formiga. Com as 
temperaturas gélidas e a formiga sumida no meio da neve, a tarefa começava a 
complicar-se. Então, surgiu a ideia de me transformar em detetive e iniciar uma ação de 
investigação rápida, e roubei um triciclo ao Pai Natal para me facilitar os movimentos. 
Na sequência de todos os acontecimentos, concluí que tudo isto não passava de uma 
alucinação pela ingestão demasiada de jeropiga, que por sinal era da melhor qualidade. 

Terminada esta aventura, acordei porque afinal tudo isto não passou de um sonho e a 

história terminou em bem… e esta hein?  

 

 

 

 

 

 
Estilo: Comédia  

Palavras: Aniversário do Café Memória  – detetive  – formiga  – Pólo Norte  – bandeira  – triciclo  

 



Café Memória: De Portugal para as Arábias! 

Ontem, durante o nevoeiro que se fez sentir, camponeses de uma aldeia isolada do norte 
de Portugal, referem ter avistado um objeto voador. O mesmo relato foi feito por outras 
pessoas, noutras localidades. 

Uma criança conta que viu um balão. Por sua vez, um jovem alegou ter visto uma nave. 
Um padre de uma aldeia mais distante disse não ter visto, mas contaram-lhe que se 
assemelhava a um tubarão, o que ele estranhou, visto que os tubarões não voam. 

Feitas as buscas e devidas investigações, concluiu tratar-se de um zepelim, que 
transformava o príncipe das Arábias, Mustafa Salat, numa viagem ao nosso país. 

O príncipe Mustafa veio visitar amigos, sendo que conversaram acerca do Café Memória, 
dado tratar-se do aniversário desse projeto. Muito entusiasmado com o conceito e a 
metodologia decidiu fazer uma doação generosa em dinheiro e importar a ideia para o seu 
país. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estilo: Notícia jornal 

Palavras: Aniversário do Café Memória  – príncipe – tubarão – Portugal – dinheiro – zepelim  



Orquídea de África 

Voltar ao lugar do crime era o que iria fazer Joaquim, o eterno jardineiro das espécies 
raras. E esse lugar era África onde, há 20 anos, tinha conhecido Orquídea, a sua flor 
mais querida e por quem se tinha apaixonado.  

África apareceu no eu mapa devido à sua eterna paixão por plantas. Nas suas 
experiências botânicas criou uma estufa comunitária e descobriu o seu lado humanitário 
pois um grupo de pessoas e, mais tarde, uma comunidade nasceu e foi-se assentando por 
lá. 

Olhou pela última vez para a sua instalação artística de plantas que traziam suporte ao 
espaço do Café Memória do jardim da Gulbenkian. Por ali se sentavam, uma vez por 
mês, pessoas que comungavam o seu interesse pela doença de Alzheimer. 

Chegado àquela terra, o calor invadiu-o e todas as memórias de cheiros, texturas e cores 

também. Todas essas sensações e, claro… Orquídea! 

Tinham passado 20 aniversários depois de se terem conhecido: ele, na sua bicicleta, e 
ela, no seu cavalo, observaram o pôr-do-sol. Acordou dos seus pensamentos e a estufa e 

comunidade de outrora tinha crescido e transformado numa cidade e Orquídea… não 

estava lá! Mas a sua escolhe tinha-o levado para ali e ali iria ficar. E porque não 
começar um Café Memória? Num dos seus passeios de bicicleta para uma sessão no 
Café é quase abalroado por um cavalo assustado que tentou acalmar. Este parecia pedir 
ajuda. Mais calmo, o cavalo inicia uma caminhada olhando para trás. Parece convidá-lo. 
Joaquim resolve segui-lo. Vê deitado nuns arvoredos uma senhora. À medida que se 
aproxima recorda os traços de Orquídea 20 anos mais bela! Separa-os uma cobra. Ele 
tem de fazer algo. Tem de a salvar. Enchendo-se de coragem agarra na cobra. No 
momento que a toca esta transforma-se numa corda. Estende-a a Orquídea que a 
agarra puxando-o para si. Esta também o reconhecera. Abraçaram-se e iniciaram o beijo 
do resto das suas vidas. 

 

 

Estilo: Romance  

Palavras: Aniversário do Café Memória  – jardineiro  – cavalo  – África  – corda  – bicicleta  
 



 

Viagem de Aniversário 

No dia do aniversário do Café Memória, a organização resolveu fazer uma viagem à Lapónia. 
O objetivo era fazer a encomenda dos presentes ao Pai Natal diretamente a este. Corria 
a notícia que este seria o último ano da sua atividade profissional. 

Durante o voo algo de inesperado aconteceu um barulho muito estranho agitou todos os 
ocupantes de avião. A confusão instalou-se e o comandante decidiu aterrar de emergência 
no aeroporto mais próximo. A sorte é que estávamos mesmo a chegar ao destino.  

Assim que o avião aterrou percebemos que esta confusão tinha sido gerada por um macaco 
que se encontrava dentro da bagagem de um passageiro. Com todo o alarido chamou-se 
a polícia que depressa reconhecem aquela dupla. Tratava-se de uma famosa dupla de 
criminosos que pretendia matar o Pai Natal antes deste se reformar. 

Com esta feliz detenção a polícia compensou o grupo com uma viagem de jipe até a 
garagem dos trenós do Pai Natal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Estilo: Ação/Aventura 

Palavras: Aniversário do Café Memória – criminoso – macaco  – Lapónia  – jipe – máquina de 

escrever 


