
O caso da caneta dourada. Por Juliana Fernandes Gontijo. 
 

Emiliana passou o dia todo revirando as coisas em casa. Resolveu tirar aquele momento nas férias do 
consultório de cardiologia para mexer nos guardados, separar objetos fora de uso para doação. Tudo isso 
mais lhe parecia “remodelar” a alma. Ao limpar o fundo da estante da sala, encontrou o cofrinho cor-de-
rosa que guardava desde criança. Ele estava lá, há muito tempo esquecido. Limpou a poeira velha da 
caixinha e o abriu. Ela nem se lembrava de que o tinteiro da caneta a nanquim era de cristal. A única 
recordação deixada pela avó, Alexandrina, no último encontro no sítio da família. Aquela foi, sim, a última 
festa com a presença de todos. O dia da despedida da vovó Xandrina como todos os netos a chamavam.   
Naquele tempo, Emiliana tinha 8 anos e já dizia que, no futuro, iria escrever tão “bonito” como a avó fazia.  
Alexandrina estava com 98 anos e sabia que não tinha tempo de vida. Então resolveu sortear, entre os 
netos, a relíquia que ganhou do avô, Juventino, em 1913. Preferiu fazer uma festa com todos da família 
para dar o presente a um dos netos. E não foi de se estranhar que exatamente a sua “netinha do coração”, 
como apelidava Emiliana, foi sorteada.  
- Ah, vó! - Disseram quase todos os netos em coro.  
- Nesse pacote aí deve ter somente o nome da Emiliana, gritou Serginho. 
- Pois abram papel por papel. Eu não esqueci de ninguém, não! Abram já! Eu não tenho pobrema de 
cabeça! - Todos os papeizinhos com o nome de cada criança eram iguais. E o saco preto não deixava 
mostrar “quem quer que fosse” do lado de fora. Não teve jeito! O sorteio fora realmente verdadeiro e os 
outros 15 netos tiveram que engolir “seco” o resultado.  
Quarenta e dois anos depois, Emiliana se lembrou daquele dia e uma lágrima caiu do seu rosto. Parecia 
tudo ter ocorrido na semana anterior. Como o tempo havia passado rapidamente e seus pais também já 
haviam falecido. Estava sozinha, relembrando os sonhos e brincadeiras do sítio da avó Xandrina. Lembrou-
se exatamente do que sua vó lhe disse:  
“- Você um dia vai fazer curso de caligrafia para aprender a escrever igual à vovó. Eu posso te ensinar 
algumas coisas, mas você precisa treinar muito para ter uma letra perfeita. Aí sim, vai escrever bonito.”  
Emiliana guardou a “sete-chaves” aquela caneta com o tinteiro, sempre pensando na ideia de que, quando 
crescesse, iria fazer um curso de caligrafia para aperfeiçoar as técnicas que sua avó havia lhe ensinado. No 
entanto, o rumo da sua vida foi outro. Ela se tornou médica, uma conceituada cardiologista, e o sonho da 
caligrafia se perdeu no fundo da estante. Por quê? Isso era algo que ela não sabia responder. A sua letra 
não passava nem perto da beleza de quando era criança.  
Destampou a caneta, pois queria relembrar as técnicas da vovó Xandrina. Porém, percebeu algo estranho 
com o objeto; o metal estava estufado. Forçou um pouco para tentar abri-la e esbarrou o cotovelo no 
tinteiro que estava na mesinha de centro da sala. Ele caiu no chão, partindo-se em dois pedaços.  
“As únicas recordações da vovó... Como eu pude quebrar o tinteiro de cristal?"  
A neta de Xandrina sentou no chão e chorou igual a uma criança. Não havia mais o que fazer; juntou os 
cacos, embrulhou numa flanela e voltou com ele para dentro do cofrinho. Depois de tanto tempo, por um 
descuido, quebrou um presente de valor inestimável. Mas fez um pacto consigo mesma:  
“Nenhum de meus primos vai saber disso”. Voltou a se concentrar na caneta. Com muita dificuldade, 
conseguiu destorcê-la. Ao abrir, tomou um susto. Um pequeno papel amarelado pelo tempo estava 
enrolado dentro da caneta.  
Pegou uma pinça para retirar com cuidado o papel. Emiliana não conseguia entender como um objeto 
daquele tamanho conseguira guardar, por mais de 100 anos, um papel enrolado. Na verdade, era um 
bilhete.  
“Preciso de luvas, lanterna e lupa!” Como decifrar o que estava escrito ali?” - Conseguiu entender apenas a 
data: julho de 1855.  
“Santa Mãe de Deus, estamos em 2015!” - A cardiologista ficou estarrecida com um “documento” de 160 
anos escondido dentro de uma caneta a nanquim e guardado no seu antigo cofrinho cor-de-rosa.  
Abriu todo o papel e, com a ajuda da lupa, leu a seguinte frase:  
“Com todo o meu amor, deixo essa lembrança minha, Mr. William Josh. Amo-te!” Elisabeth Del’Soro.  
A primeira ideia que lhe passou na cabeça foi a de procurar os nomes na internet e assim o fez. 
Rapidamente, encontrou o nome da mulher com a referência de uma princesa do Condado de Klaudycity 
nos Alpes Suíços, em 1848.  
“As datas são aproximadas. Só pode ser ela. Mas como essa caneta foi parar na mão do Juventino, avô de 
minha vó Xandrina?” - Aquilo não fazia sentido. Emiliana queria saber mais: quem era Mr. William Josh? 
Por que o bilhete estava escrito em português e não em inglês ou em outro idioma?  



Uma semana depois, a médica conseguiu comprar, de uma livraria sebo, um Livro de História no qual havia 
um capítulo dedicado ao suposto casal: William Josh e Elisabeth Del’Soro.  
Segundo os historiadores, Elisabeth, cansada das grosserias do marido, o príncipe Marck Pensow, resolveu 
se rebelar e “aventurar” com o mordomo do castelo, William Josh. Fugiram a cavalo de Klaudycity para o 
sul da Itália, precisamente Molfetta, no ano de 1828. Viveram por lá até que o príncipe descobriu o caso no 
outro país e a levou a princesa de volta praticamente à força. Antes de se separarem em julho de 1855, ela 
deu a caneta de recordação ao seu amante junto com um bilhete: “Com todo o meu amor, deixo essa 
lembrança minha, Mr. William Josh. Amo-te!” Elisabeth Del’Soro. O homem, com receio de perder o papel, 
resolveu escondê-lo dentro da caneta. Alguns meses depois, o ex-mordomo morreu de depressão em razão 
da separação.  
“Não pode ser! Mas por que um bilhete em português?” - E continuou a leitura:  
Elisabeth era filha de um fidalgo português, Carlos Montenegro, de muita influência no país ibérico. Já 
William Josh era primo do pai da moça e, tal confiança em família, fez com que o rapaz fosse trabalhar no 
castelo do Condado de Klaudycity.  
“Então esse é o motivo da declaração de amor em português... Mas como a caneta veio parar no Brasil, na 
mão do Juventino?” 
Emiliana precisou ler quase 20 páginas do capítulo destinado à história dos amantes.  
Alguns anos depois da morte da princesa, vítima de peste negra, o príncipe optou por doar todos os bens da 
esposa. No meio de tanta quinquilharia, como ele mesmo dizia, a caneta dourada e o tinteiro de cristal 
devolvidos a Elisabeth, após a morte de William, foram parar no principal museu de Berna, capital da Suíça.  
Dois anos depois, ocorreu um grande roubo no local e a caneta, o tinteiro e muitos objetos de grande valor 
no museu desapareceram. Pelos documentos mencionados no Livro, dois piratas que se diziam brasileiros 
usurparam a maioria das peças traficando-as no mercado paralelo do Brasil por volta de 1880. Os gatunos 
jamais foram encontrados.  
“Uma parte da história se perdeu. Como pode ser? O que eu vou fazer com isso agora?", pensava a mulher 
desesperada. Vovó já morreu, além dos seus outros irmãos. Não há como saber o caminho da caneta até 
Juventino. E o que fazer? Acionar a polícia federal e devolvê-la? E o tinteiro quebrado?”  
Quem iria acreditar na história de Emiliana? Ela não tinha nem ideia de como a caneta chegou na família.  
Preferiu continuar guardando os objetos.  
“E o bilhete? Que coisa mais graciosa a declaração daqueles dois amantes.” - A cardiologista sentia um 
aperto no coração, pois não sabia qual posição tomar.  
Aquele seria um segredo que deveria “morrer” com ela. Como as pessoas poderiam acreditar numa história 
sem pé, nem cabeça? Ter aqueles objetos em casa seria receptação de relíquia de um museu suíço. 
Emiliana nem conhecia a Suíça. Como poderia estar na sua casa algo tão valioso?  
Não, de verdade, Emiliana jamais iria saber como responder isso na justiça. Com muito cuidado, guardou 
tudo em seu cofrinho cor-de-rosa e tratou de levá-lo ao banco para deixá-lo seguro em cofre especial. Ela 
não poderia fazer nada, além disso. Ou poderia?  
Semanas depois, ela viu a seguinte chamada em um famoso site de notícias:  
“Assalto a banco de investimentos brasileiro revela objetos suíços de grande valor do século XVIII”.  
A mulher deu um grito em casa:  
- Não pode ser! Era só o que me faltava! 
Em menos de duas horas, a cardiologista foi intimada a comparecer ao departamento da polícia federal 
para dar explicações. 
Passaram alguns meses e, definitivamente, Emiliana não conseguia fazer advogado algum entender a sua 
história. Convocou todos os primos vivos para uma reunião e revelar o que aconteceu. Sem sucesso. 
Mostrou o Livro de História, não adiantou. Parece que seus primos ficaram realmente ressentidos por não 
terem ganhado o presente da vó Xandrina e não quiseram ajudar Emiliana. Ela precisava resolver o 
problema por ela mesma. Respondeu a processo na justiça brasileira por receptação e foi obrigada a 
devolver as relíquias ao museu europeu, além de pagamento de multa.  
Um ano depois do roubo ao banco, uma nova chamada no famoso site de notícias deixou todos da família 
Borba-Gato estarrecidos:  
“Cardiologista brasileira cruza o Atlântico para devolver relíquia do século XVIII a museu suíço”.  
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