












* Pseudónimo 7

Ana Beatriz*

O Natal Perfeito

 Numa terra distante existia uma menina cujo nome era Bia e era órfã de 
pai e mãe. Desde muito cedo que tratava a avó como a sua verdadeira mãe. 
Dela nascia uma beleza infinita e uma simpatia que nunca parava de crescer 
tal como ela. Ela era toda elegante e vaidosa, pois gostava de se arranjar e 
de pentear bem os seus cabelos loiros com cachos perfeitos até às pontas. 
Tal como toda a sua mente e inteligência os seus olhos eram magníficos, 
uns olhos com as três cores: um verde como a relva fresca numa manhã de 
primavera, um azul como o céu do verão quente e um castanho como a cor 
de uma árvore velha e gasta, mas também sabia, pois já tinha muitos anos 
de existência e experiência.
 Apesar de ela ser uma pessoa fantástica ela tinha pedido os pais quase 
ao mesmo tempo, só mesmo umas horas de diferença. No entanto o que 
sentia a propósito dos pais não era quantificável nem fácil de expressar por 
palavras. Então foi mais ou menos assim que aconteceu quando os pais da 
Bia morreram.
 No seu primeiro dia de escola no primeiro ciclo os pais da Bia iam-na 
buscar depois do seu dia especial.
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A caminho eles espetaram-se contra outro carro numa entrada para outra 
estrada. No outro carro com quem bateram não ouve mortes, mas os queridos 
pais da Bia morreram. O seu pai que conduzia morreu na hora e a mãe 
morreu algum tempo depois à chegada do hospital. O seu dia ficou arruinado 
e destruído. Por outro lado, a avó era maravilhosa e uma pessoa sábia. E 
apesar das desvantagens de não ter os pais com ela como por exemplo 
ter passado a infância só com a avó e muitas mais coisas que tal como ela 
muitas crianças passam, ela era uma criança muito feliz pois também já tem 
os seus bons e saudáveis quinze anos e já tinha passado da fase de tristeza 
que acontece quando as pessoas tem um familiar ou amigo próximo que 
morre.
 No Natal ela descobre que afinal os seus pais não morreram mas 
sim fingiram, porque tinham-se metido com pessoas/gente má e se não 
desaparecessem morriam de verdade.
 Nesse mesmo Natal a Bia ainda conseguiu descobrir onde estavam 
os pais biológicos e foi ter com eles, que já tinham estado na Alemanha, 
Rússia, Brasil e agora estavam na América do sul.
 Este foi um natal de muitos natais lindos e maravilhosos que a Bia teve 
e vai ter ainda pela sua vida inteira.



* Pseudónimo 9

Ané*

Entrevista ao Pai 
Natal

 Em época natalícia eu decidi visitar o Pai Natal. Há muito que sonhava 
com isso. Então apanhei um avião para o Pólo Norte.
 Quando lá cheguei, tive de saltar de pára-quedas, pois no Pólo Norte 
não havia aeroporto e eu queria lá chegar. Lancei-me e aterrei no meio do 
nada. Depois de olhar à minha volta, encontrei um urso polar e perguntei-
lhe:
 - Para que lado é a casa do Pai Natal?
 - Eu não sei, mas aquele pinguim ali sabe onde fica!- respondeu ele no 
seu ar pachorrento.
Então, depois de andar um bocado, cheguei ao pinguim e voltei a repetir a 
pergunta:
 - Para que lado é a casa do Pai Natal?
 - Viras à direita naquele monte de neve e segues em frente- disse-me 
ele.
 Lá fui eu todo contente ter com o Pai Natal. Ia entusiasmado, ia conhecer 
bem de perto aquela pessoa que encanta todas as crianças.
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 Quando cheguei fiquei maravilhado! A fábrica onde ele estava era 
gigante!
 Encontrei um elfo que me levou até ao Pai Natal. Finalmente ia poder 
fazer a entrevista que tanto queria.
 - Olá, Pai Natal!
 - Olá! Tu és o André, certo?
 - Pai Natal, como é que sabe o meu nome?!
 - André, eu sei o nome de toda a gente…
 - Desculpa estar a perguntar-te isto…mas quanto é que tu pesas?
 - AhAhAh…eu peso 197 kg!
 - E quantas primaveras tens?
 - Eu tenho 76.
 - Gostas do teu trabalho?- continuei.
 - Custa um bocado, mas no fim compensa ver a cara feliz das crianças.
 - Agora vou fazer-te uma pergunta mais pessoal: como vai a tua relação 
com a Mãe Natal?
 - Vai bem André- respondeu com um sorriso na boca. - Mas ela não 
gosta muito dos
 Elfos…acha-os feios.
 - Quanto ganhas em ajudar as crianças?- perguntei com alguma 
curiosidade.
 - Eu não ganho dinheiro, fico mais rico por dentro e com o coração mais 
quente.
 - Mas o Pólo Norte é frio!
 - É, mas não passo frio, aqui dentro da fábrica é muito quente e fico 
muito feliz por levar alegria a toda a gente.
 - Olha Pai Natal, o Rudolfo e as suas amigas renas têm-se portado 
bem?
 - Mais ou menos, no Natal passado não queriam sair de casa porque 
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estava frio e ainda há um mês o Rudolfo queria que eu lhe pagasse uma 
rinoplastia para que o nariz dele ficasse mais brilhante!
 - Mas porquê?
 - Queria-se destacar das outras renas!
 - Essa agora! Olha o vaidoso!
 - Pois…quando fizeram um livro dele, a fama subiu-lhe à cabeça…
 - Pronto Pai Natal, ficamos por aqui. Tens muito que fazer e eu estou mais 
contente por ter cumprido o meu sonho. Agora, Pai Natal, queres deixar uma 
mensagem de Natal? Vou levar esta entrevista a todos os meninos e meninas 
e era uma boa oportunidade para dizeres o que te vai no pensamento.
 - Muito bem, André. Sabes, a mensagem que te deixo é a seguinte: 
quando tu olhas para alguém e só vês a nacionalidade, a cor ou o credo, não 
vês a pessoa que está à tua frente. Por outro lado sê feliz com o que tens.
 - Obrigado e adeus! Um Feliz Natal para ti!
 - Adeus André! Feliz Natal para ti!



* Pseudónimo 12

Clara Neves*

Um presente 
absolutamente 

inesperado
 Aproximava-se o final do primeiro período e em toda a escola reinava um 
clima de grande azáfama devido aos preparativos para as comemorações de 
Natal, mas em nenhuma turma o alvoroço se comparava ao da do Duarte. Por 
esta altura, habitualmente, realizavam a troca de presentes do amigo secreto, 
mas na turma do Duarte esta atividade tão singela assumia proporções quase 
descontroladas, pois havia sempre uma grande competição, existindo até 
uma espécie de concurso paralelo: quem levasse o presente mais original e 
apreciado pelo destinatário tornava-se “rei ou rainha da popularidade” até ao 
ano seguinte.
 Para refrear um pouco os ânimos, a Diretora de Turma até havia definido, 
como nova regra, que este ano apenas saberiam a quem ofereceriam cada 
presente no dia da entrega, pelo que não haveria possibilidade de utilizar 
os estratagemas habituais para conhecer previamente os desejos dos 
respetivos destinatários e, dessa forma, tentar garantir uma escolha perfeita, 
capaz de alcançar o tão ambicionado título; ainda assim, a turma estava 
excitadíssima e o tema do presente passou a dominar as convers Mas nem 
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 Mas nem todos os alunos da turma partilhavam desta agitação: 
Tamir, um refugiado sírio que havia integrado a turma há pouco tempo, não 
compreendia todo aquele aparato, quer porque nunca participara numa 
atividade deste tipo, quer por ser uma pessoa pouco expansiva com quem a 
turma praticamente não interagia. Por seu lado, o Duarte estava muitíssimo 
entusiasmado, uma vez que se convencera de que, se no último ano os pais 
do Rafael - um colega com quem mantinha uma rivalidade saudável - não 
lhe tivessem trazido de Paris um presente absolutamente exclusivo para 
ele oferecer à Catarina, o título de melhor prenda não lhe teria escapado.  
Mas, este ano, estava convicto de que, com a nova norma, iria encontrar 
um presente que surpreenderia e encantaria quem quer que o recebesse. 
Porém, não era só ele que queria ganhar e, no intervalo, enquanto uns se 
proclamavam vencedores antecipados, outros queixavam-se dos presentes 
que tinham recebido no ano anterior.
 - No ano passado, recebi um boneco insignificante saído de uma 
máquina de brindes! A minha amiga secreta, a Elisa, apesar de conhecer 
os meus gostos requintados, não se esforçou minimamente! – reclamou a 
Vitória, a rapariga mais pretensiosa da turma, acrescentando: - Deixo já claro 
que, este ano, só aceitarei um presente se for de uma marca ao nível do meu 
excecional bom gosto e classe!
 - E como é que a pessoa vai saber que quem lhe vai calhar és tu, 
presunçosa?! – indagou o Eduardo, em tom de censura.
 - Parem com isso e acalmem-se! Vocês são insuportáveis...! - desabafou 
o Carlos, imediatamente antes do toque de entrada para a última aula, que 
acabou com a discussão.
 O Duarte passou o tempo da viagem de regresso a casa, a magicar nas 
possibilidades de presentes que podiam servir para atingir o seu objetivo. 
Por um lado, tinha de ser algo completamente diferente; por outro, deveria 
ser um presente unissexo, pois não sabia se lhe calharia uma rapariga ou 
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ou um rapaz... E era sempre tão difícil agradar às meninas! Absorto nos 
seus pensamentos, só se apercebeu de que haviam chegado a casa quando 
a mãe lhe perguntou se não tencionava sair do carro. Depois de partilhar 
com a mãe as suas preocupações, combinou acompanhá-la nas compras 
de Natal que planeara fazer mais tarde.
 Assim, nessa tarde, enquanto a mãe escolhia, no supermercado, iguarias 
para a ceia de Natal da instituição onde fazia voluntariado, o Duarte pediu-
lhe para ir dar uma volta pelos vários departamentos do estabelecimento 
comercial, para tentar inspirar-se. Passou por várias secções, mas nada 
lhe parecia ser suficientemente especial. Ao passar pelo departamento 
de utilidades, viu Tamir, que escolhia velas com a sua mãe. Depois de o 
cumprimentar, o Duarte questionou-o, querendo saber se também procurava 
o presente para a troca do amigo secreto.
 Tamir, bastante surpreso por o colega lhe dirigir a palavra, pois 
habitualmente ninguém se aproximava dele na escola, respondeu 
negativamente, esclarecendo que estava a comprar velas para o Hanukkah, 
a “Festa das Luzes” do judaísmo...
 - Hanukkah!? Julgava que a religião de todos os sírios era o islamismo! 
- admirou-se o Duarte.
 - Não. Embora sejamos uma pequena minoria também na Síria, onde 
as comunidades judaicas se encontram em extinção, a minha religião é o 
judaísmo – retorquiu o Tamir, sorrindo. E continuou: - Costumamos acender 
uma vela por noite num candelabro especial, o Chanukkah, durante os oito 
dias de celebração do Hanukkah...
 Duarte estava a achar a conversa muito interessante, mas ao longe a 
mãe chamou-o, pelo que se despediu à pressa do colega, declarando que, 
no dia seguinte, queria saber mais acerca das tradições judaicas.
No dia seguinte, no primeiro intervalo da manhã, o Duarte chamou Tamir 
para junto do seu grupo e questionou se ele já havia acendido a primeira 
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vela. O sírio aproximou-se cautelosamente, ao mesmo tempo que todos os 
colegas do grupo do Duarte apresentavam uma expressão atónita perante a 
constatação daquela nova relação de amizade, e respondeu hesitante:
 - Sim... Acendi-a ontem à noite...
 Antes dos outros conseguirem articular qualquer tipo de objeção ao 
convite que efetuara, o Duarte começou a relatar o encontro do dia anterior, 
aproveitando para pedir a Tamir que lhes contasse mais sobre aquela 
celebração que, apesar de acontecer mais ou menos na mesma época da 
festa cristã do Natal (sabia que o Hanukkah ocorria no fim de novembro ou 
durante o mês de dezembro) tem motivações bastante diferentes. Então, 
Tamir explicou que, no Hanukkah, os judeus comemoram a libertação do 
Templo de Jerusalém do domínio dos Gregos no século II a.C. e o milagre 
do azeite que havia numa botija e que supostamente apenas duraria um 
dia, mas queimou no candelabro do Templo durante oito dias. Por essa 
razão, o Chanukkah tem nove braços, sendo o do meio, mais proeminente, 
denominado Shamash (servente), pois a vela que é posta no mesmo é 
utilizada para acender as velas que são colocadas nos outros oito braços. 
Também ficaram a saber que muitos sírios montam a árvore de Natal em 
casa, mas que apenas os cristãos constroem o Presépio. Tamir, encorajado 
pela atenção e interesse dos colegas de turma, elucidou que o Natal na Síria 
costumava ser um período de muitos concertos nas igrejas e nos teatros 
e de decorações nas ruas. Mas, de repente, o seu rosto ensombrou-se e 
acrescentou tristemente:
 - No entanto, nos últimos anos, deixaram de existir enfeites nas ruas e 
nas casas, porque muitas famílias perderam os seus entes queridos e o País 
está quase destruído...
 Todos os colegas se solidarizaram com a sua tristeza e os intervalos 
seguintes foram passados, em harmonia, a partilhar as tradições de Natal 
dos dois países. Tamir pôde finalmente compreender o significado do Natal 
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e a importância profunda do nascimento de Jesus Cristo, que o Duarte e o 
resto do grupo celebravam, enquanto católicos.
 Nos dias seguintes, mesmo fora da escola, os dois novos amigos 
passaram imenso tempo juntos. O Duarte teve oportunidade de conhecer a 
simpática família de Tamir e até de participar nas suas tradições como, por 
exemplo, a de brincar ao dreidel, um jogo com um peão de quatro lados com 
letras hebraicas gravadas, onde o divertimento passava por adivinhar qual
era a letra que ficava para cima quando ele parava de rodar. Também Tamir 
se encantou com o que aprendeu acerca das tradições ligadas ao Natal 
dos católicos: a coroa de ramos com quatro velas que se vão acendendo 
sucessivamente nos quatro domingos do Advento, a Missa do Galo, etc. E 
claro que ambos se deliciaram com a comparação entre a culinária tradicional 
da Consoada – o bacalhau cozido com batatas e couves, o bolo-rei, as 
rabanadas, as filhós – e a típica do Hanukkah - latkes (panquecas de batata) 
e sufganiyot (roscas com geleia), fritas em óleo. Através da mãe do Duarte, 
até os pais de Tamir acabaram por se envolver (servindo de tradutores e 
mediadores junto da sua comunidade) no seu projeto de voluntariado, que 
promovia a integração de imigrantes e refugiados por via do ensino do 
Português num ambiente acolhedor e facilitador da interação entre eles e 
os cidadãos locais, o que permitiu aproximar as pessoas, fortalecer as suas 
redes de solidariedade e projetar a cidadania de cada um no outro, num 
tempo que, como mais nenhum, é de vivência comunitária e familiar.
 Entretanto, chegara o dia da troca de presentes do amigo secreto 
e foi já na aula que o Duarte se apercebeu de que, com a catadupa de 
acontecimentos dos últimos dias, se tinha esquecido completamente do 
presente. O seu pânico aumentava à medida que a Professora ia tirando 
à sorte e anunciando os nomes dos alunos que ofereciam e dos respetivos 
recetores e nem deu atenção à bonita caneta com que foi presenteado pelo 
Rui, até que ouviu:
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 - E para concluir, Duarte, entregue, por favor, o seu presente ao Tamir.
 Quando, muito envergonhado, Duarte se levantou para assumir a sua 
falha, Tamir interrompeu-o antes que conseguisse falar e, depois de pedir a 
palavra à Professora, proferiu:
 - Duarte, muito obrigado pelo teu maravilhoso presente, que por ser tão 
grande e especial não poderia ser trazido para aqui. Eu e a minha família 
ser-te-emos eternamente gratos pela nova vida que nos proporcionaste. 
Ofereceste-nos um presente inigualável!
 Nesse momento, os outros colegas levantaram-se e, emocionados, 
exclamaram em uníssono, enquanto aplaudiam:
 - Duarte, conseguiste dar o melhor presente de sempre! Muitos 
Parabéns!
 Naquele dia, o Duarte compreendeu que o mais importante não era dar 
um presente, mas sim ser presente!



* Pseudónimo 18

Diana Maximiano*

Um Natal Solidário

 Chegaram as férias de Natal.
 Beatriz e Rodrigo, dois irmãos gémeos, foram fazer as habituais compras 
de Natal.
 - Falta uma semana para o Natal! – exclamou a Beatriz.
 - Pois é, adoro o Natal, é a minha época do ano preferida! - exclamou 
o Rodrigo.
 Mal entraram no centro comercial, a Beatriz reparou numa menina 
pequena. Ela estava a tremer de frio e a chorar. Beatriz foi comprar uma 
roupas baratinhas para a menina. Então aproximou-se dela e perguntou-lhe:
 - Os teus pais? Ela respondeu-lhe:
 - Morreram há mais de uma semana, não tenho ninguém.
 Beatriz perguntou-lhe como é que ela se chamava e ela disse que se 
chamava Camila.
 A menina ficou feliz quando a Beatriz lhe deu a roupa. Ao ver a sua 
carinha contente a Beatriz não resistiu e convidou-a passar o Natal na sua 
casa.
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 Camila respondeu-lhe logo que sim com os seus olhos brilhando como 
duas estrelas.
 Beatriz foi chamar o Rodrigo, que concordou logo que ela viesse passar 
o Natal com eles.
 Foram os três para casa e Camila foi contando a sua triste história.
 Os pais de Beatriz e do Rodrigo ficaram muito sensibilizados com a 
história da menina.
  Conversaram entre eles e chegaram à conclusão que a maior prenda 
que poderiam ter e oferecer àquela menina seria adotá-la.
 Até ao Natal os pais trataram dos papéis e contaram aos filhos que 
a Camila seria a maior prenda que teriam no Natal porque poderia fazer 
parte da família. Eles saltaram de felicidade, a Camila ia poder ficar a viver 
com eles! Os pais pediram que eles não lhe dissessem nada, pois assim 
estragariam a surpresa.
 No dia de Natal todos cantavam, dançavam e comiam muito alegres. 
A Camila sentia-se um pouco triste, talvez pensasse na família que tinha 
perdido. Beatriz, que era mais velha, pediu licença para sair da mesa com a 
Camila. Claro que a resposta foi um sim.
 Elas saíram e falaram um pouco até chegar a hora das prendas. Camila 
convencida de que não receberia nenhuma acompanhou-os até à sala, para 
eles não pensarem que ela estava com inveja.
 Trocaram-se muitas prendas, mas nenhuma tinha o nome da Camila.
 Camila estava prestes a ir embora quando lhe disseram que havia um 
presente que tinha o seu nome.
 Ficou surpreendida, voltou para trás e abriu a prenda. Não percebeu 
nada. Era um cartão que dizia: “Aceitas fazer parte da nossa família?”
 A Beatriz explicou-lhe que os seus pais pediram a sua adoção, já que 
não tinha família, mas faltava saber se ela aceitaria ser adotada por eles.
 Camila explodiu de felicidade e gritou pela casa, abraçando toda a 
gente:
 - Sim, Sim, Siiiiiiiim!
 O tão falado Pai Natal existe! Sempre foi pobre, nunca tinha recebido 
prendas de natal, este foi o primeiro e melhor presente de Natal do mundo!
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 No dia seguinte trataram-se então dos papéis da adoção e a partir 
desse dia foi como se tivesse nascido outra vez, sentia-se feliz como dantes! 
Ganhou uma nova família!
 Fica aqui um exemplo de que devemos ser mais solidários e cidadãos. 
“Pequenos gestos transformam vidas”.



* Pseudónimo 21

Diogo Matos*

Conto de Natal

 Num dia muito frio, era o 24 de Dezembro, havia uma rapariguinha, 
gentil, amável, e educado que ia passar todos os natais à sua avó que tinha 
problemas cardíacos.
 No Natal do ano passado, na casa da avó que era muito grande como 
um hotel ouve um problema entre a sua família. O marido da sua irmã tinha 
morrido e desde aí a sua irmã, cujo nome era Marinet, ficou muito revoltada, 
magoada e má.
 E a sua irmã, de nome Priscila, não gostava de ver a Marinet em baixo 
e desde que o seu marido morreu nunca ia passar o Natal à sua avó. Marinet 
tinha muita inveja da Priscila, porque ela tinha marido e a Marinet não tinha.
Mas Priscila resolveu ir bater à porta de sua irmã e tentar convencê-la a ir 
passar o Natal todos juntos.
 A Priscila disse-lhe:
 - Porque é que não vens passar o Natal connosco? A Marinet com ar de 
má respondeu-lhe:
 - Não… não e não, deixa-me em paz! Priscila disse-lhe:
 - Natal é família, amor e carinho não penses nisso vêm passar o Natal 
connosco.



* Pseudónimo 22

Dybala*

O mistério 
de Natal

 Era uma vez um rapaz chamado Marco, que em conjunto com o seu 
primo Peter tiveram de descobrir quem andava a roubar os sapatinhos que 
estavam na lareira das casas no Natal. Decorria o inverno, estava muito frio 
e com apenas três dias para o Natal o Marco e o Peter tinham de descobrir 
quem andava insistentemente a roubar. Eles desconfiaram logo do Fábio, do 
Bruno e do Axel visto que eram conhecidos por micarem muitas coisas. O 
Marco e o Peter eram rapazes muito inteligentes e brincalhões. Começaram 
por investigar a casa do Bruno. Esta casa era muito assustadora, mas os 
dois, como eram bastante corajosos entraram lá destemidamente, apesar 
de já ser noite e o Bruno ainda não estar lá. Passadas duas horas disse o 
Marco:
 - Fogo! Não encontramos nada!
 - Mesmo, agora vamos esperar que ele chegue a casa- disse o Peter.
 Cinco minutos depois quando o Bruno chegou a casa, estes já se 
encontravam escondidos. O Bruno vinha muito contente a falar ao telemóvel 
com o Vitinho, a dizer-lhe tinha assaltado um banco e conseguira trazer a 
quantia de três milhões. Os dois investigadores foram-se embora.
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 No dia seguinte foram a casa do Fábio. Quando lá chegaram viram 
uma casa muito agradável. Passaram a casa a pente fino e não encontraram 
nada, mas, apesar disso, tiveram sorte pois o Fábio estava a dormir e não os 
conseguiu ouvir. Sem êxito novamente disse o Marco:
 - Outra vez sem nada. Que nervos!
 - Pelo menos agora sabemos que só pode ter sido o Axel a roubar as 
botas do natal - disse o Peter.
 Foram em direção à casa do Axel, um rapaz com problemas psicológicos. 
Chegaram lá e viram que a casa estava cheia de tralhas. Demoraram quatro 
horas e não descobriram nada. Muito irritado disse o Peter:
 - Voltamos à estaca zero. Que nervos!
 - Agora despacha-te que prometemos á Sofia que íamos lá jantar.
A Sofia é uma rapariga alta, magra e simpática mas não muito inteligente. 
Chegaram á casa dela e foram para a cozinha que é muito bonita. A comida 
cheirava muito bem. Disse o Marco: -Sofia, posso usar a tua casa de banho?
  - Claro que podes-respondeu ela
 Lá ia o Marco distraído a cantar quando avistou algo suspeito e foi ver 
o que era. Entrou por uma porta que ia dar á cave e quando chegou lá ficou 
estupefacto e disse:
 - A culpa é da Sofia!
 Ele subiu as escadas a correr e disse:
 - Peter, foi a Sofia que roubou os sapatos de natal. E o Peter perguntou:
 - Sofia porque fizeste isso?
 - Porque eu nunca recebi nada no Natal, e como não recebia não queria 
que ninguém recebesse-respondeu ela.
 - Então vamos devolver a todas as pessoas tudo o que lhes tiraste e 
vais pedir desculpa a todos - disse o Marco.
 - Está bem! - disse a Sofia.
Devolveram tudo a todas as pessoas e no natal todos tiveram prendas 
incluindo a Sofia, que aprendeu a lição e nunca mais roubou.
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Estrelinha*

O Presente

 Numa casa muito pequena, vivia uma família pobre, mas alegre. E em 
alegria se fazia a troca das prendas. Um dos filhos, um menino chamado 
Nuno , recebeu um presente de que não gostou: um par de meias. Mas ele 
não tinha visto tudo...Dentro daquelas simples meias estava um papel com 
uma pista para encontrar o seu desejado presente.
 Ele começou a reclamar com tudo e todos, deixando a sua família 
muito triste. Como os pais não lhe estavam a prestar atenção, pois estavam 
ocupados com outras tarefas, ele fugiu.
 A sua família pensava que ele estava dentro de casa. Só passado muito 
tempo é que notaram a sua falta. Foram a muitos lugares da aldeia, mas não 
o encontraram.
 O Nuno não foi encontrado, porque estava escondido numa lixeira, 
onde ninguém achava que ele estivesse. Os familiares, muito preocupados, 
não o encontraram. Com cansaço regressaram a casa, estava uma noite 
muito escura, mas com esperança que ele voltasse, pois estava a ficar muito 
frio.



   Contos de Natal 2017 25  

 O tempo passava e o Nuno permanecia no seu esconderijo. Passou a 
noite de Natal ao frio, sozinho, rodeado de coisas sujas.
 O Nuno lembrou-se que tinha visto um papel, mas achava que era 
apenas a etiqueta. Também recordou que os seus avós lhe tinham dito que 
ele ia ter uma surpresa. Antes de correr para casa, ouviu uma voz. Pensou 
que estava a delirar e que era só a sua imaginação... mas não.
 Essa voz disse-lhe:
 - Tu só pensas nos teus presentes... Só corres para casa e junto da tua 
família porque te lembraste do teu presente. Não pensas na tua família que 
deve estar muito preocupada contigo, pois já passou um dia.
 O Nuno respondeu:
 - Claro, o Natal é para os presentes, não é para estar com a família, 
pois com ela estão’ os todos os dias.
 A voz misteriosa interrompeu:
 - Estás muito enganado! O Natal não é só receber presentes. É também 
demonstrarmos o nosso amor, o nosso carinho, a nossa alegria...
 - Com os presentes - disse Nuno, interrompendo a voz. A voz, 
calmamente, e já cansada, disse:
 Eu era uma criança antes de me transformar numa estrelinha no céu 
e fiz o mesmo que tu. Fugi dos meus pais e da minha família quando eles 
me deram um pijama e fui atropelado. Também achava que o Natal era só 
receber presentes. Agora, estou arrependido por não ter tido aproveitado 
todo o tempo com a minha querida família e por ter sido tão mal agradecido.
 - Lamento imenso- disse Nuno, triste e com os olhos fixos no chão.
 - Vai e aproveita pelo menos este dia que resta do Natal e pede desculpa 
à tua família. Aproveita, também, para estar com alegria, pois eles amam-te e 
adoram-te. Se recebeste meias, talvez a tua família não tenha possibilidades 
de te oferecer um presente melhor.
 Sem pensar duas vezes, o Nuno agradeceu à voz misteriosa e correu 
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rapidamente para casa. Quando chegou, a sua família estava toda sentada 
no chão, de joelhos, a pedir a Deus que os ajudasse na procura do seu 
menino.
 Quando ouviram a porta ranger, todos olharam para trás e viram o 
Nuno roxo, de frio e a chorar. A chorar, mas agora de emoção e alegria, a 
sua família agradeceu a Deus.
 Quando a família deu ao Nuno a pista do que seria realmente a sua 
prenda, ele exclamou:
 - Eu não quero saber do presente.
 Toda a família ficou boquiaberta. Quando o Nuno recebeu o papel com 
a pista para procurar o presente, que a avó lhe comprou com tanto sacrifício, 
ficou contente, pois era o carro telecomandado que tanto queria. No entanto, 
disse:
 - Vamos à loja trocar o carro por duas barras do melhor chocolate. Acho 
que nenhum de nós já comeu chocolate.
 A família ficou muito emocionada com o gesto do Nuno, perguntando-
se como é que ele mudou daquela maneira.
 Ama a tua família. Não centres o Natal penses apenassem ti próprio e 
nos presentes, pois são apenas um reflexo da materialidade desta sociedade 
egoísta e consumista, em que vivemos.



* Pseudónimo 27

Frank*

Uma Lição para a 
vida

 Em Sintra vivia uma menina chamada Joana. Joana tinha 15 anos e 
era uma menina muito egoísta que não gostava de ajudar os outros. Ela não 
emprestava nada a ninguém e sempre que lhe pediam ajuda, ela recusava 
qualquer auxílio.
 Certo dia, estava ela a passear com a mãe e estava sentado no passeio 
um sem-abrigo a pedir dinheiro e comida.
 - Por favor, por favor, menina….dê-me uma moedinha para eu comer- 
pediu o homem com um aspeto ainda jovem, mas com um ar tristonho.
 A Joana passou por ele e ignorou-o completamente. Mas a mãe, como 
tinha bom coração, perguntou ao sem-abrigo:
 - Quer que o leve àquele café para tomar algo quente?
 - Sim, por favor!- respondeu o sem-abrigo com algum brilho nos olhos.
 E a mãe levou-o ao café. Joana estava um pouco indignada quanto à 
atitude da mãe e pôs-se a pensar:
 - Meu Deus! Que horror! Nem acredito que a minha mãe fez isto por 
este “animal”! Quando o sem-abrigo se ia embora, a mãe virou-se para a 



   Contos de Natal 2017 28  

filha e disse-lhe:
 - Vês, Joana, é preciso ajudar os outros. Um simples copo de leite e um 
bolinho já aqueceram aquele rapaz.
 - Para quê mãe!? Depois não nos dão nada em troca!- afirmou ela 
levantando a sobrancelha num tom de repugnância.
A mãe riu-se.
 - Filha, mas não precisam de nos dar nada! Se nós damos aos outros, 
é porque podemos e porque queremos. E temos de agradecer por não 
precisarmos. - disse a mãe à Joana.
 - Oh mãe, para quê dar? Estamos bem, não precisamos disso…- 
respondeu a Joana. E aqui acabou a conversa.
 Anos mais tarde, Joana estava a sair da Universidade e chocou com 
um homem. Um homem que não lhe era estranho.
 - Desculpe, eu conheço-o!? - perguntou Joana.
 - Por acaso, eu acho que também a conheço de algum lado!- afirmou 
ele.
 Joana olhou para ele e procurou bem no fundo da sua memória se 
sabia quem era aquela pessoa. Havia qualquer coisa que não batia certo. 
Lembrava-se que já vira aquela pessoa mas estava diferente.
 - Ahh! Já sei quem o senhor é! Encontrei há uns anos a pedir na rua!- 
respondeu ela com um ar de desprezo.- Que faz agora aqui? E assim tão 
bem vestido?
 - Pois é, sou eu! Naquela altura era eu a pedir e agora, eu sou um 
homem novo, que acreditou na vida e seguiu em frente!- disse o senhor, 
contente.
 - Ok… então continue a acreditar na vida que vai longe!- respondeu-lhe 
Joana com ar de gozo.
 O homem, irritado, disse-lhe:
 - Sabe, acreditei e continuo a acreditar que no mundo há gente 
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diferente de si, que é capaz de dar uma mão para ajudar os outros. E foi o 
que aconteceu.
 - Esqueça…A ajuda teve de ser grande porque não acredito que fosse 
capaz.
 - Às vezes não ajudamos os outros por termos nojo ou simplesmente 
não querermos ajudar, mas quem sabe se um dia não seremos nós sentados 
num passeio a pedir aos outros. E não precisamos de receber nada em troca 
porque se o damos, é porque queremos e não porque queremos recompensa. 
Pense um bocado nisto…
 E o senhor foi-se embora. 
 Joana ficou a pensar nas palavras do homem. Será que ela estava 
a ser injusta? As amigas diziam-lhe com frequência que ela era egoísta. A 
mãe não parava de a repreender por alguns comportamentos que tinha. Ser 
solidário seria bom? Precisaríamos que nos dessem algo em troca? Olhou 
para trás na direcção que o homem seguira e correu até o apanhar.
 - Quer vir tomar qualquer coisa? – perguntou Joana ao homem, com 
um brilho nos olhos.



* Pseudónimo 30

Guida Guerra*

Uma mudança de 
Natal

 Era uma vez duas irmãs gémeas, a mais velha chamava-se Milena e a 
mais nova chamava-se Marian.
 Milena era uma menina muito alegre, bonita, estudiosa, simpática e 
com muito amor para dar, já a Marian não gostava muito de dar amor nem 
ser muito simpática com os outros, porém ela já tinha sido alegre e estudiosa, 
mas com o passar dos anos ela foi mudando. Ambas são iguais por fora, 
mas muito diferentes por dentro.
 Por fim mais um mês de Natal chegou, e as ruas começavam a ficar 
enfeitadas. Milena, Marian e sua mãe estavam a enfeitar a árvore de natal e o 
jardim da casa. A árvore de natal estava a ficar muito bonita com bonequinhos 
de enfeite, bolinhas vermelhas e douradas, várias fitinhas coloridas, luzinhas 
de várias cores, o presépio no chão em baixo de pinheiro e em cima de 
todo uma estrelinha prateada que brilhava com a magia do Natal. No jardim 
espalharam várias luzes pelas árvores que têm no jardim. Em todos os 
Natais a Marian fica triste quando decoram a casa e a irmã e os pais nunca 
souberam o porquê.
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 Quando terminaram de decorar a casa foram jantar e depois dormir. 
No dia seguinte de manhã e perto de dia de Natal as irmãs foram tomar o 
pequeno- almoço.
 Milena terminou o pequeno-almoço e foi para o quarto. Como Milena e 
Marian dormiam juntas, Milena quando entrou, encontrou em cima da cama 
da Marian o seu diário e resolveu ler para ver se descobria o porquê de sua 
irmã ficar triste no mês do Natal e se ter tornado naquela pessoa revoltada.
Milena começou a ler o diário até que chegou à morte dos seus avós onde 
ela tinha escrito o seguinte parágrafo: “Querido diário, hoje é dia vinte e 
cinco de dezembro de dois mil e dezasseis e sinto-me muito triste, porque 
em todos os natais eu lembro-me dos meus avós que sempre foram muito 
especiais para mim. Lembro-me deles especialmente quando decoramos a 
casa, eu adorava quando fazíamos isso todos juntos, era muito divertido e 
dava-me espirito de Natal.”
 - Agora eu sei porque ela se tornou naquela pessoa revoltada- exclamou 
Milena.
 Ficando agora a saber de tudo, Milena resolveu ir conversar com 
Marian para a tentar ajudar a voltar a ser aquela pessoa querida que sempre 
foi. Algum tempo depois da Milena ficar a pensar no que falar com Marian 
finalmente decidiu e foi falar com ela.
 Marian estava sentada no sofá da sala à frente da lareira com uma cara 
muito triste e um olhar cheio de lágrimas a olhar para a foto dos seus avós.
 - Marian, posso falar contigo? - perguntou Milena insegura.
 - Sim - limpando as lágrimas.
 - Eu sei porque te tornaste assim. Por que não me contaste?
 - Pensei que ninguém me ia compreender.
 - Eu compreendo e quero ajudar-te, mas só te posso ajudar se tu me 
deixares ajudar-te.
 - Não sei – repreensiva.
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 - Os avós gostariam que tu voltasses a seres quem és e que só te 
lembrasses dos momentos felizes.
 - Ok! Convenceste-me. – sorrindo.
 E assim, Milena começou por mudar a roupa dela e depois o cabelo. No 
final de tudo Marian ficou outra pessoa. E finalmente o dia de Natal chegou, 
Milena e Marian vestiram-se exatamente iguais.
 As meninas usavam um vestido cor-de-rosa todo bordado com flores 
muito delicadas, uns sapatos brancos, um casaco de malha de cor pérola, no 
cabelo uma tiara prateada presa nos seus cabelos castanhos encaracolados 
e uns brincos de coroas douradas que realçavam os seus lindos olhos azuis.
 Transformada novamente na pessoa que era, nunca mais voltou a ser 
antipática com ninguém nem deixou que a tristeza voltasse a dominá-la e 
juntamente com Milena, ela aprendeu a não se revoltar com a tristeza e sim 
a pedir ajuda para combater e mais! Não deixar nunca mais de ser quem é.



* Pseudónimo 33

Guinchinho de Natal*

A menina que não 
era feliz

Primeiro capítulo

 Um mês antes do Natal, numa bela manhã, os duendes acordaram e 
um deles, o Guinchinho, exclamou:
 - Levantem-se! O Pai Natal está a chegar e se ele não vos vir a trabalhar…
ai, ai!
 Um dos mais preguiçosos dos duendes disse:
 - Eu não vou trabalhar! Estou cheio de sono e todos os brinquedos já 
estão prontos!
 - Isso mesmo! Todos os anos é assim, fazemos sempre brinquedos a 
mais. Eu vou dormir! - Gritou outro.
 Depois de alguns momentos, chega o Pai Natal com um papel enorme 
na mão. Todos os duendes se levantaram a fingir que estavam a trabalhar 
porque sabiam que, às vezes, o Pai Natal era muito resmungão.
 - Então, mas o que é isto?! - Disse ele a gritar.
 - Vocês devem achar que têm poucos brinquedos para fazer, não é?! - 
Pois enganam-se, têm uma lista enorme de presentes.
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 - Calma, Pai Natal! - disse a Mãe Natal.
 - Eles vão conseguir porque nós vamos ajudar.
 - Ajudar! – exclamou o Pai Natal.
 - Não posso! Tenho muitos problemas para tratar.
 Quando o Pai Natal e a Mãe Natal foram embora os duendes começaram 
a fazer os presentes. De repente aproximou-se uma menina muito triste!
 

Segundo capítulo

 À medida que a menina se ia aproximando, os duendes iam passando 
cada vez os presentes mais devagar, até que o Guinchinho perguntou:
 - O que se passa? É Natal, anima-te!
 - Até queria, mas todos os Natais são assim. Os meus pais têm que viajar 
por conta do trabalho e tenho que passar o Natal com os meus empregados! 
- disse a menina.
 - Meu Deus! Natal sem os pais?! Que mau que deve ser, mas o que 
queres? Brinquedos? - perguntou um dos preguiçosos.
 - Não, brinquedos já tenho! Eu queria era ser mais feliz, era o presente 
ideal para o meu Natal!
 - Mas, e que forma é que isso tem? - perguntou o Sininho.
 - É claro que é quadrado - disse um.
 - Não, tem a forma de um coração. – respondeu outro.
 - Meninos! Em vez de estarmos a discutir que forma é que tem a 
felicidade vamos procura-la. – Repreendeu o Guinchinho.
 - Sim deves ter razão… Que tal metade dos duendes irem procurar à 
floresta e outra metade à oficina do pai Natal? - disse o Orelhinhas.
 Todos concordaram mas o Guinchinho avisou:
 - Meninos que vão a oficina do pai Natal, cuidado que o Pai Natal não 
gosta nada que estejamos lá!
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 Depois de algumas horas os duendes combinaram encontrar-se com 
a menina, na esperança de que iam encontrar a felicidade. Só que não 
foi o caso, nenhum dos grupos encontrou nada! Então começaram a ficar 
preocupados até que o Sininho disse:
 - E se chamássemos a Mãe Natal? Ela tem sempre a solução para 
tudo…
  Então lá foram eles procurar a Mãe Natal. Quando a encontraram, 
explicaram o assunto e ela disse:
 - Felicidade?! Mas a felicidade não existe, isso não é nenhum presente, 
é uma emoção.
 - Como é que querem encontrá-la?
 - …Já sei! Podemos dar beijinhos numa caixa de cartão, enfeitá-la com 
papel de embrulho do Pai Natal e organizar uma festa de Natal surpresa 
para a menina. – disse o Orelhinhas.
 -Também podemos tentar perguntar à menina onde é que os seus pais 
estão e tentar ir buscá-los…
     

Terceiro capítulo

 - Eu vou perguntar à menina onde é que os pais dela estão. – disse o 
Guinchinho.
 - Pode ser, mas tem cuidado! A menina não pode descobrir que vamos 
fazer uma festa, ok? – disse a Mãe Natal.
 - Sim!!! - gritaram os duendes.
 Umas horas depois o Guinchinho foi perguntar à menina onde os seus 
pais estavam e ela respondeu:
 - Os meus pais estão em Angola num hotel chamado “Sol de Mel”, 
porquê é que queres saber isso?
 - Não é por nada sou curioso é isso!-disse o Guinchinho a disfarçar.
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 Quando o Guinchinho se encontrou de novo com os outros duendes 
e com a Mãe Natal, ele viu uma parte da floresta toda decorada com luzes, 
árvores, bolas, e outros enfeites. De seguida ele disse:
 - Meu Deus! Vocês trabalharam mesmo muito, esta udo muito bonito, 
parabéns!
  - Obrigada, mas conseguiste saber onde é que os pais dela estão? - 
perguntou a mãe Natal.
 - Consegui, eles estão em Angola num hotel chamado “Sol de Mel”. - 
respondeu o Guinchinho.
 - Como é que vamos conseguir encontrá-los a tempo da festa? – 
perguntou o Orelhinhas.
 - É muito simples, pedimos ao Pai Natal para quando ele for a Angola 
entregar os presentes, trazer os pais da menina. – disse o Sininho.
 - Sim, boa ideia! - respondeu a mãe Natal.

Quarto Capítulo

 - Vou já contar tudo ao pai Natal. - disse ela.
 No dia de Natal o Pai Natal estava nervoso porque pensava que não ia 
ter tempo de entregar todos os presentes e de chegar a horas à festa. Logo a 
seguir a ele ir embora os duendes e a Mãe Natal estavam a preparar a festa 
quando, de repente, ouviram um barulho estranho vindo de fora da oficina 
do Pai Natal. Quando abriram a porta depararam-se com Rodolfo, a melhor 
rena do Pai Natal, e a Dançarina adormecidos e como tal não tinham ido na 
entrega dos presentes. Logo a Mãe Natal disse:
 - Meu Deus! Vou já ligar ao Pai Natal para perceber porque é que o 
Rodolfo e a Dançarina não estão com ele.
 Enquanto a Mãe Natal telefonava ao Pai Natal, os duendes aperceberam-
se de uma coisa estranha na Dançarina, até que o Orelhinhas gritou:
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 - Mãe Natal! Mãe Natal! Anda cá rápido, tens que ver isto!
 A Mãe Natal largou o telefone e foi a correr para a beira dos duendes 
para ver o que se passava de tão grave para eles estarem tão aflitos. Quando 
ela chegou disse com grande espanto:
  - Ahhhhh, não posso acreditar! A Dançarina está grávida e o pai deve 
ser o Rodolfo, foi por isso que o Pai Natal não os levou com ele! Estou tão 
feliz!
 - Nós também! - disseram os duendes em coro.
 Umas horas depois, os duendes e a Mãe Natal, foram ver como as 
renas estavam e constataram que a Dançarina tinha tido os seus bebés. 
De seguida foram logo buscar várias toalhas para enrolar as renas bebés 
enquanto esperavam que o Pai Natal chegasse para lhes dar os seus nomes. 
Quando o Pai Natal chegou os duendes perguntaram-lhe:
 - Pai Natal porque é que não nos contaste que a Dançarina estava 
grávida?
 - A Dançarina está grávida? - perguntou ele.
 - Eu não sabia que ela estava grávida, pensava que ela estava doente 
e que o Rodolfo estava cansado, mas nunca pensei que ela estaria grávida!
 - Sim ela estava grávida e acabou de ter os seus bebés. Anda dar-lhes 
os nomes! - disseram os duendes.
 - Pode ser, mas quem é o pai? - perguntou ele.
 - È o nosso adorado Rodolfo. – respondeu a Mãe Natal.
 - Os nomes dos seis bebés podem ser… Bailarina, Luzinha, Estrelinha, 
Pop Star, Florzinha e por fim Valente.
 - Adorei! – disse a Mãe Natal.
 - Mas, mais uma coisa, os pais da menina? Sem eles não há festa! – 
disse o Guinchinho.
 - Não se preocupem eu fiz uma surpresa ainda maior. Levei a menina 
aos pais dela. A coitadinha adormeceu no meio da viajem, mas acordou 
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quando a coloquei nos braços do pai – respondeu ele.
 - Mas assim, como fazemos a festa? – perguntaram os duendes.
 - A festa fica para nós, trabalhamos muito neste Natal! – respondeu o 
Pai Natal.
  E assim o Pai Natal, a Mãe Natal, os duendes e as renas tiveram o 
melhor Natal das suas vidas.



* Pseudónimo 39

Helena Ferreira*

O melhor Natal do 
Joel

 O João dormia profundamente até um estrondo o acordar. Olhou à sua 
volta e viu um monte de brinquedos espalhados pelo chão juntamente com 
alguns pedaços de madeira. Percebeu então que a estante dos brinquedos 
havia caído. Os pais não tardaram a vir ver o que se havia passado.
 - Ah, João! Estás bem? - disse a mãe, aflita.
 - Sim…
 - Mais um pouquinho e caíam-te em cima! - exclamou o pai - Vai tomar 
o pequeno almoço que eu arrumo esta tralha toda.
 O João foi para a cozinha, sem deixar de pensar que tinha sorte em ter 
muitos brinquedos mas também concordando com o pai quanto à tralha que 
tinha acumulado. Depois de ter tomado o pequeno-almoço, foi para a escola, 
sempre a refletir no que tinha acontecido.
 Quando chegou à escola, encontrou o seu amigo Joel, que estava com 
um ar infeliz.
 - Este Natal não vai ser divertido.
 - Porquê? - perguntou-lhe o João.
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 - Os meus pais não têm dinheiro para me comprar prendas…
 - A sério?! Que mau...
 Entretanto, aproximou-se deles o Luís, que se gabou logo:
 - Ah, eu vou receber um puzzle 3D de um dinossauro, um tablet...
 - Que sorte…- disse o Joel, com uma cara tristonha.
 O João sentiu-se mal por haver tantas diferenças… Se ao menos 
houvesse uma maneira de todas as crianças terem brinquedos no Natal… 
Tocou a campainha e todas as crianças entraram para as aulas.
 Mais tarde, o João estava sentado no carro a ir para casa, quando teve 
uma ideia genial: ele podia criar um espaço onde, tal como nas bibliotecas, 
as crianças levam coisas emprestadas para casa e trazem-nas mais tarde de 
volta! Mas, em vez de livros, seriam brinquedos! Só faltava o mais importante, 
mas talvez o menos difícil: arranjar brinquedos.
 Quando chegou a casa começou a separar alguns brinquedos com 
os quais já não brincava tanto, como aquele dinossauro de borracha que 
recebera no ano passado ou o carro de bombeiros que a tia lhe oferecera 
no seu aniversário. Custava-lhe um pouco separar-se das suas coisas, mas 
sabia que elas fariam outras crianças felizes. Colocou os brinquedos numa 
caixa e foi falar com a mãe, que estava no sofá a ler um livro.
 - Mãe, eu gostaria de fazer uma biblioteca de brinquedos, para os 
meninos que não vão receber prendas no Natal.
 - Que boa ideia! Aposto que vão ficar muito contentes! Mas não se 
chama biblioteca de brinquedos; chama-se ludoteca. Onde estás a pensar 
montar a tua ludoteca?
 - Achas que a biblioteca municipal me deixa ficar com um espacinho 
pequenino durante estas férias de Natal?
 - Talvez, mas deixa-me falar primeiro com o meu irmão, pois ele é o 
diretor da biblioteca.- disse a mãe.
 O João agradeceu-lhe e foi para o quarto fazer os trabalhos de casa, 
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feliz por estar quase a conseguir ter a sua ludoteca de Natal. O Joel iria ficar 
muito feliz!
 No dia seguinte - o último dia de aulas -, a mãe foi buscar o João à escola 
e contou-lhe a notícia: o seu irmão tinha arranjado uma pequena sala para a 
ludoteca! O João ficou tão feliz! Foi buscar a caixa de brinquedos a casa e foi 
até à biblioteca municipal montar o seu espaço. No fim, ficou mesmo bonito. 
Várias estantes forravam as paredes e nelas o João colocou os brinquedos. 
Ao lado da porta havia uma secretária onde ele pousou o livro de registo. O 
João ficou satisfeito com o seu trabalho e sentou-se em frente à secretária. 
Logo começaram a aparecer os primeiros curiosos e um deles era o Joel. 
Ele entrou devagarinho e olhou à sua volta, espantado. Perguntou ao João 
o que estava ali a fazer no meio dos brinquedos e ele explicou-lhe a ideia 
que tinha tido. O Joel não esperava que o seu amigo fizesse aquilo por ele e 
pelas outras crianças.
 - Que fixe! - exclamou ele a olhar para um avião verde telecomandado. 
 - Será que posso levar aquele avião, João?
 - Claro! Vou apontar no livro de registos que tu o requisitaste. Tens sete 
dias para brincares com ele. Depois, tens de o trazer de volta.
 - De acordo! - disse o Joel. Depois, disse-lhe baixinho:
 - Graças a ti, João, este vai ser o melhor Natal de sempre!
 Os dias foram passando e a ludoteca cada vez tinha mais êxito. No fim 
de semana até havia fila para requisitar os brinquedos! Algumas crianças até 
vinham trazer brinquedos que já não usavam para a ludoteca, para outras 
crianças brincarem! Toda a gente gostava da ludoteca e dos seus brinquedos, 
mas o Joel era o utente principal, que requisitava vários brinquedos todas as 
semanas. Às vezes ficava a ajudar o João a fazer os registos das requisições 
e a arrumar os brinquedos nas estantes. Na noite de Natal, todas as crianças 
da cidade do João tinham brinquedos, que podiam não ser novos mas eram 
engraçados e divertidos.
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 Alguns dias antes do ano novo, a mãe do João disse-lhe:
 - Acho que devias ir começando a arrumar a ludoteca… O Natal já 
passou e só falta o Joel entregar o brinquedo para fechares a ludoteca.
 - Oh, acho que o Joel vai ficar mesmo triste! - lamentou o João.
 - Desculpa, filho… O meu irmão só emprestou a sala para o Natal.
 Nesse dia, o Joel veio entregar o brinquedo. Ele já sabia que a ludoteca 
iria fechar…
 - Olá João… Está aqui o brinquedo. - disse ele, com uma cara triste.
 - Olá! Sabes, eu posso continuar a emprestar-te brinquedos.
 - Mas não vai ser a mesma coisa, é divertido vir aqui escolher o 
brinquedo.
 De repente, a mãe do João entrou na ludoteca com uma expressão de 
alegria.
 - Boas notícias! - disse ela - A ludoteca vai continuar a existir! E agora 
é para sempre!
 - Mas mãe, eu não posso ficar aqui todos os dias, porque tenho de ir 
para a escola. - disse o João.
 - Ah, não te preocupes! Vai estar aqui um funcionário da biblioteca.
 - Mas que bom! - exclamou o Joel.
 O João sentiu que tinha feito o Natal de muitas crianças mais especial 
e tinha, sem querer, ensinado muitas outras crianças que é muito melhor 
partilhar do que acumular brinquedos e ficou muito feliz com isso.



* Pseudónimo 43

Henrique*

Conto de Natal

 Era uma vez, um jovem filho de uma família triste e pobre. Era quase 
Natal.
 Estava na casa dos seus pais a olhar para a praça cheia de neve com 
uma árvore enorme enfeitada de piscas, fitas coloridas e com bolas brilhantes 
e cintilantes. O jovem rapaz pensou que, como os pais eram simpáticos e 
bondosos, decidira oferecer-lhes um presente, até porque já tinha começado 
a trabalhar apenas com treze anos.
 O rapaz foi ao supermercado discretamente pois estava sozinho 
em casa e era a oportunidade perfeita. No supermercado, por azar, não 
tinha dinheiro suficiente para comprar a prenda que queria para os seus 
pais e teve de caminhar muito tempo até chegar a casa. Ao chegar aí os 
pais também tinham regressado pois tinham ido à casa da prima, pois ela 
estava doente. O rapaz sem saber o que fazer começa a olhar para a sua 
casa desesperadamente e vê uma janela aberta e, sem pensar duas vezes, 
começa a correr em direção à janela e salta lá para dentro e safa-se de os 
pais lhe perguntarem o que andara a fazer fora de casa.
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 Faltava cerca de dois dias para o Natal e os pais começaram a preparar 
os enfeites, a árvore de Natal e a comida.
 O rapaz para comprar as prendas de Natal para os seus pais mentiu-
lhes dizendo que ia a casa de um amigo para fazer um trabalho escolar. Ao 
regressar ao supermercado ia comprar as prendas que pretendia, mas já 
não estavam lá, teria de optar por outras prendas, mas não tinha reparado 
que o dinheiro que gastou pelo caminho para se alimentar já não chegava, 
ele estava muito triste, mais do que era. No caminho estreito e escuro, 
encontrara amigo com mais regalias do que ele e sentara-se a olhar para 
eles a brincar. Os amigos ao ver aquela situação perguntaram-lhe o que tinha 
acontecido e o rapaz lhes explicara. Eles ao verem a tristeza do seu pobre 
amigo ofereceram-lhe o dinheiro suficiente para comprar o que pretendia. O 
rapaz ficou mais alegre e foi tentar comprar a bela camisola para o pai e os 
sapatos brilhantes e novinhos em folha. Nesse caminho apareceram dois 
homens com uma máscara a tapar a cara e roubaram- lhe o dinheiro que 
tinha. O rapaz foi para casa muito triste e desolado, e no caminho para a 
casa vê algo estranho no céu, parecia um trenó com veados a voar, associou 
logo ao Pai Natal e as suas renas, e do trenó, deixou cair dois presentes, 
um continha as prendas que queria comprar para os seus pais e o outro com 
um cheque com um valor alto de dinheiro para fazer o que pretendiam. O 
rapaz deixou de estar triste e, sorrateiramente, entrou em casa e escondeu 
os presentes e deitou-se na cama muito contente.
 No dia seguinte, era Natal e quando os pais acordaram, ao pé da cama 
tinham um presente para ambos que dizia: “Do vosso filho para vos agradecer 
o carinho e amor que me deram até os dias de hoje”. Os pais ficaram muito 
emocionados e contentes que foram agradecer ao seu filho.
 Esta família viveu feliz para o resto das suas vidas.
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Jony Silva*

A ceia de Natal

 Na ceia de Natal do ano 2030, em Braga, havia um concurso de desafios 
em família.
 Várias famílias apareceram, quando o concurso acabou, os júris iam 
entregar o prémio a uma família, mas um dos júris olhou para a família que 
tinha ficado em último lugar e avistou-os a sorrir e a saltar. O júri que viu essa 
família avisou à pessoa que ia entregar o prémio que tal acontecera.
 Os júris reuniram e decidiram que aquele prémio não era para ver qual 
a família mais competente mas, sim a mais unida. Os júris entregaram o 
prémio à família que ficou em último.
 Uma das pessas que tinha sido declarada primeiro ficou super inervada 
e disse que iria fazer a vida negra a pessoa que fosse levantar o prémio.  
 Enquanto isso a família quem iria receber o prémio discutia, quem o ia 
buscar até que uma pessoa disse:
 - Eu acho que devia ser a Albertina porque foi com a sua positividade e 
o seu bom humor que nos pôs sempre a saltar!!
 Todas as pessoas concordaram e a Albertina foi receber o prémio:
 - Uma salva de palmas para a Albertina!!! - disse um dos júris. Enquanto 
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ela recebia o prémio, a Gilberta declarava guerra a Albertina.
 Quando esta chegou à sua linda casa com quatro andares, seis quartos, 
oito casas de banho, uma cozinha enorme e uma sala que mais parecia um 
supermercado, pousou o troféu enquanto na casa do outro lado da rua a 
Gilberta planeava estragar o Natal a Albertina.
 No dia de Natal a Albertina preparava um jantar de Natal muito delicioso 
para toda a família. Já tinha tudo pronto, quando estava a fazer as rabanadas 
a Gilberta aproveitou para roubar tudo. Quando a Albertina viu ficou desolada 
mas com a sua positividade acreditou que conseguia fazer tudo antes da 
família chegar, mas com algumas precauções. Por isso colocou uma câmara 
para ver o que aconteceria. Com o jantar terminado foi abrir a porta à família 
enquanto isso a Gilberta aproveitou para partir a câmara e roubar a comida.
 Quando a Albertina viu ficou muito triste mas a família dela ajudou-a a 
fazer o jantar em família, até que uma pessoa viu a Gilberta a jantar e disse:
 - ALBERTINA!!!!! ALBERTINA!!!! Anda aqui ver isto A albertina foi e 
quando chegou lá disse:
 - Quem és tu?
 - Sou a Gilberta.
 - E o que estas aqui a fazer?
 - Vim estragar-te o Natal
 - Porquê?
 - Porque o prémio era meu e tu roubaste-mo.
 - Era só isso? Eu podia dar-to.
 - A sério?
 - Sim, anda buscá-lo!
 A Albertina deu-lhe o prémio e convidou a Gilberta para jantar com ela 
e com a sua família.
 A Gilberta aceitou o convite mas perguntou:
 - Depois de tudo como é que ainda dizes isso?
 - É Natal ninguém leva a mal!



* Pseudónimo 47

Lara*

A importância do  
Natal

 Era uma vez uma menina que fazia anos na véspera de Natal. Esta 
menina, tinha uns lindos olhos castanhos e um cabelo castanho também.  
 Esta é muito ansiosa, irrequieta, mas é muito simpática e coincidência, 
chama-se Inês. Esta história que eu vou contar passa-se no meu local de 
conforto, a minha casa. Ela é muito bonita e aconchegante.
 Numa manhã muito friorenta do dia 24 de dezembro, recebi uma 
ligação da minha irmã, que naquele momento estava no Canadá. Ela é 
muito bonita, pois tem uns olhos castanhos esverdeados, um cabelo longo 
também castanho. O assunto pelo qual ela me telefonou foi que me disse 
que estava a enviar uma prenda, tanto de Natal quanto de anos. Então, eu 
toda feliz fui logo contar à minha mãe e às minhas amigas, toda a gente 
ficou muito feliz por mim. Já de noite estávamos todos lá em casa, com a 
lareira acesa fazendo aquele quentinho aconchegante da nossa casa e, de 
repente, o telefone começou a tocar. Eu logo toda ansiosa fui logo a correr, 
era a minha irmã a dizer que o tão esperado presente já devia de estar nos 
correios. Então saí logo de casa, estava um frio e uma ventania de loucos, 
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estava sozinha e então queria chegar lá pelo caminho mais rápido, mas 
este passava por uma rua extremamente escura e sombria. E, finalmente, 
cheguei aos correios. O senhor parece que até já tinha adivinhado, já estava 
com o pacote na mão e tudo, mas eu confesso que estranhei um pouco, 
porque o pacote era muito mais pequeno do que eu esperava. Nesse caso 
eu aproveitei e abri logo o pacote e era um simples par de meias. Fui logo 
ver os nomes e estava tudo trocado. Fiquei triste por não ter o presente, 
porque para mim o Natal naquela altura eram os presentes.
 No caminho de volta eu decidi ir pelo caminho mais longo, não queria 
voltar a passar por aquela rua assustadora e ainda por cima de noite. Passei 
por várias casas, umas grandes, outras pequenas, até que eu passei por 
uma casa que tinha uma caixa enorme à porta. Por curiosidade aproximei-
me para ver os nomes. Tinha lá o meu nome e o da minha irmã. Estava 
pronta para pegar nela e ir embora até que a porta se abriu e eu escondi-
me numa esquina que tinha lá perto. De lá de dentro saiu uma senhora 
que parecia muito simpática, mas ela pegou na caixa e levou-a para dentro. 
Eu assustada, fui espreitar por uma janela que por sorte estava aberta. Lá 
dentro tinha uma menina a quem a senhora deu a caixa, a menina ao abrir 
o presente estava com uma felicidade e alegria tão grandes que até tinha 
parecido que a ideia de dizer que a caixa era minha voou- me da cabeça.
 Depois disto tudo voltei para casa ainda um pouco triste, mas com uma 
lição que me surpreendeu que é: o Natal não é receber presentes, mas sim 
estar com a família e também não importa se a pessoa nos dá um par de 
meias ou algo do tipo o que importa é a intenção dela para connosco.
 E assim acaba o meu conto!!
 



* Pseudónimo 49

Lina Freitas*

Mudar o Mundo

 Era mundo vez uma criança que se chamava Cristalina. Ela era muito 
simpática e preocupada com os outros.
 Um dia ela estava no seu apartamento e pôs - se a pensar: “ Existem 
muitas crianças que não sabem o que é o Natal e que o passam muito 
tristemente.”
 Foi então que ela teve a ideia de ligar a sua melhor amiga para que juntas 
tentassem fazer alguma coisa para melhorar o Natal destas crianças. Então, 
começaram a sua viagem, ela e a Luzi, a sua melhor amiga. Começaram por 
Portugal, o seu país, e percorreram outros países, como o Brasil, França, 
entre outros. Quando chegaram à Síria, viram que lá existia muita gente 
muito pobre. Elas nunca tinham visto tal coisa. Perceberam de imediato que 
no Natal essas pessoas não precisavam de prendas. Era de amor que essas 
pessoas precisavam. Então, a Luzi perguntou:
 - O que é que podemos fazer?
 A Cristalina pôs-se a pensar e respondeu:
 - Porquê tudo isto? Sabemos que é o mundo é assim, é complicado, 
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mas isto tem de acabar. Não quero mais ódio, nem guerra. Quero paz e 
amor para todos!
 Ela falou tão alto, que todos a ouviram. Então, naquele momento, 
naquele sítio, as pessoas parece que ficaram diferentes, parecia que tudo 
ali tinha mudado.
 Elas viram que com um pequeno gesto, tinham conseguido melhorar 
alguma coisa em algum sítio do mundo. Mas, infelizmente, em vários locais, 
as pessoas continuam com guerra e parecem não se importar com o mal 
que fazem aos outros.
 E nós? O que poderemos fazer para tentar mudar o nosso mundo?
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Luana*

Uma história de 
Natal

 No dia vinte e três de dezembro de dois mil e quinze, encontrava-se 
Carina profundamente abalada pela notícia de recebera do hospital, o seu 
primo preferido tinha-se cortado numa perna.
 Carina ligou á sua tia e perguntou o que se tinha passado com o primo. 
Ela contou a Carina que, João estava a passear com os amigos quando 
viram uma oficina abandonada e resolveram entrar.
 Quando andavam, a ver o local, João mexeu numa peça sem querer e 
a peça caio em cima da sua perna. Depressa, deu-lhe uma dor que o fez cair 
no chão e um dos seus amigos ligou para ela a contar a noticia e, disse-lhe 
onde estavam.
 Quando João chegou ao hospital foi imediatamente para o quarto e a 
sua mãe ficou á espera de alguma notícia, passou muito tempo até que um 
médico se dirigiu á beira da mãe lhe disse:
 - O seu filho não está bem mas também não está mal, nós ainda temos 
que fazer alguns exames na perna por isso vai ficar aqui até descobrimos se 
o que ele tem na perna é grave ou não, agora vá para casa e descanse.
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 A mãe ouviu o que o médico disse e foi para casa descansar, quando 
acordou já era de manhã, vestiu-se e foi imediatamente para o hospital.   
 Entretanto a mãe chegou ao hospital e foi perguntar á enfermeira se o 
João podia comer comida de casa ou se tinha de comer comida do hospital, 
o médico disse:
 - Sim ele pode comer comida de casa.
 A mãe de seguida foi buscar comida a casa que tinha feito no dia 
anterior.
 Chegou ao hospital e correu para o quarto do menino e deu-lhe a 
comida. Foisse embora porque ela não podia estar muito tempo la dentro e 
esperou na sala de espera.
 Era dia vinte e quatro de dezembro (véspera de Natal), a sua mãe 
tinha esperança que o filho voltasse para casa. A mãe cansou-se de esperar 
quando ia para perguntar á enfermeira se el ia embora João estava a sair do 
quarto com o médico para regressar a casa.
 A mãe ficou tão feliz e quando chegou a casa o João ficou espantado 
porque a casa estava toda decorada e muito bonita. Já era tarde e a mãe foi 
ajudar João a ir para a cama e a vestir-se.
 Dia vinte e cinco é o natal. A mãe levantou-se muito cedo e ligou á 
família toda e aos amigos para irem ter a casa para fazer uma supressa ao 
João. Entretanto já tava a família toda em casa deles e a mãe foi chamar o 
João e ajuda-lo a pôr-se a pé.
 Quando ele chegou á em baixo toda a família fez-lhe uma supressa de 
boas vindas, e assim foi o natal do João cheio de amor e alegria.



* Pseudónimo 53

Manuel*

A prenda 
de Natal

 No Natal, o Alex ia receber uma prenda especial da Alemanha. Ele era 
muito calmo e sereno. Tinha uma inimiga chamada Sofia.
 A prenda, na ida para a casa do Alex, “teve um acidente”. A Sofia roubou 
a prenda do Alex ao carteiro. Passaram-se hora e horas, e a mãe do Alex 
preocupadíssima com a prenda especial para o seu filho. Até que a mãe 
exclamou:
 - Alex chega cá à beira da mãe.
 - Já vou! – falou ele, já indo.
 - Filho, preciso de um favor teu.
 - Diz então, mas é difícil de cumprir?
 - Não – disse ela – preciso que vás aos correios.
 - Que fazer?- questionou o rapaz.
 - Tens de ir buscar a tua prenda de Natal.
 - A sério!? - exclamou o rapaz ao mesmo tempo interrogando.
 - Sim, mas vai depressa. Os correios fecham às sete.
 E ele lá foi. Pegou no seu fusca e saiu acelerando. Quando chegou 
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aos correios, encontrou o Sr. Maurício, que é o carteiro que costuma ir a sua 
casa.
 - Sr. Maurício, o senhor não tinha uma encomenda para a minha mãe?
 - Eu tinha, mas alguém a roubou.
 - Como? – perguntou Alex ao senhor.
 - Uma rapariga, enquanto eu ia de mota ela deixou-me uma pequena, 
mas eficaz marca na cara e eu desmaiei na hora. Deve de ter sido nesse 
momento que ela roubou a encomenda da tua mãe.
 E Alex pensou logo:
 - Sofia! Sr. Maurício, a culpa é da Sofia, da minha inimiga, também irmã 
do meu outro inimigo Miguel.
 Disse o senhor vendo já quem era:
 - Ahhh!! São aqueles traquinas da Rua da Calheta. O tal rapaz também 
já me fez isso, o que a irmã fez comigo.
 - Venha, vamos a casa deles. Vamos no meu fusca – exclamou Alex 
decidido.
 - Ok, só vou buscar o casaco – pronunciou o Sr. Maurício igualmente 
decidido.
 Alex, parecia que não tinha travões no fusca, “era sempre a abrir”.
 Quando chegaram a casa de Sofia e do Miguel, bateram à porta. Quem 
lhes abriu a porta foi Sofia.
 Tiveram uma longa discussão, e no fim de uma hora, Sofia lá lhe deu a 
encomenda dizendo:
 - Escapas desta vez, mas da próxima não! Ao que Alex responde, com 
ar de gozo:
 - Merry Christmas!!!
 Sofia bateu a porta irritadíssima, Alex e Sr. Maurício rindo.
 No final de tudo, Alex e Sr. Maurício juntaram suas famílias em beleza, 
paz e alegria.
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Matilde*

A magia do 
Pai Natal

 No primeiro período do sexto ano decidi mudar de escola, pois já não 
gostava da antiga, porque os meus amigos tinham saído todos de lá e então 
fui para a escola Parparitex.
 Aquela escola era enorme, tinha um grande campo, um jardim verdejante, 
uma pista de patinagem e até tinha uma piscina. Quando fui para lá foi tudo 
muito estranho, mas ao longo do tempo comecei a habituar-me e a fazer 
amigos.
 Os meus amigos eram muito simpáticos, carinhosos, compreensivos e 
pacientes. Mas, dos vinte e quatro amigos que eu tinha, havia uma rapariga 
da minha turma que não gostava de mim por nada deste mundo. Chamava-
se Horrinda. Era arrogante, antipática e mal-humorada. Por muito que eu 
fizesse alguma coisa para lhe agradar, ela nunca gostava de nada, eu até 
podia limpar as casas de banho que ela não demonstrava um sorriso nem 
um carrinho por mim.
 Certo dia em vez de mal-humorada ela estava muito agressiva. Eu fui 
lá falar com ela porque percebi que ela estava sozinha e sem ninguém. Mas 
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a Horrinda começou a bater-me e a humilhar-me só porque eu fui lá.
 Todos os dias depois deste triste acontecimento ela parece que ganhou 
o gosto de me bater e humilhar e então começou a fazer isso a cada dia.
 O dia de Natal estava próximo e eu escrevi uma carta ao Pai Natal e 
pedi que ela parasse de me fazer aquilo.
 Chegou o dia de Natal e eu estive com a minha família toda reunida, 
mas eu estava com um ar muito triste e magoada e então a Melissa (minha 
prima) veio falar comigo e perguntar-me o que se passava. Foi então que eu 
contei tudo e disse-lhe que estava assim porque a Horrinda me tratava mal 
e a Melissa deu- me um conselho dizendo para que quando acabassem as 
férias ir falar com ela para lhe perguntar o porquê de ela me tratar assim, 
duma forma tão cruel.
 Passando quinze dias acabaram-se as férias e fui para a escola.
 Na escola eu vi-a mas não tive coragem de ir falar para ela e então fui 
para as aulas. Quando tocou, nós saímos todos para o recreio e a Horrinda 
veio falar comigo a pedir-me desculpas por tudo o que me tinha feito.
 Eu perguntei-lhe porquê que ela me fez aquilo durante tanto tempo e a 
Horrinda respondeu que eu lhe tinha roubado os seus amigos, respondi-lhe 
que não era essa a minha intenção e se fiz isso, e ela não estava a gostar 
podia ter vindo falar comigo e esclarecer a situação. Depois disso também 
lhe disse que os amigos não têm pertences e que não era razão para fazer 
o que me fez.
 A Horrinda percebeu que eu não tinha feito aquilo por mal e que realmente 
não agiu nada bem. Perdoei-a dando-lhe uma segunda oportunidade, 
tornando-nos amigas.
 A seguir fomos para a beira dos nossos colegas e eles ficaram muito 
admirados, mas nós explicamos-lhes a situação e eles compreenderam.
 A partir desse dia ficou tudo bem e todos ficamos mais felizes.
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Migas*

A magia do 
Natal

 Numa bela noite, do outro lado do planeta, o Pai Natal e os seus duendes 
andavam super atarefados com os presentes para entregar às crianças de 
todo o mundo.
 Trabalhavam, trabalhavam, sem descansar um minuto. Não podiam 
dececionar as crianças. No meio desta trabalheira toda, o «Cuecas», um 
duende chamado assim por andar sempre com as cuecas na cabeça, 
descobriu que a fábrica tinha deixado de ter máquinas de fazer brinquedos.
 Foi falar com os seus colegas. Os duendes, preocupadíssimos, foram 
dar a má notícia ao Pai Natal. Depois de ter pensado muito, mas mesmo 
muito, O Pai Natal teve a melhor ideia já vista.
 Ele contactou uma fábrica em Portugal que fazia e escrevia cartas. O 
senhor gordo, com uma grande barba branca e vestido de vermelho em vez 
de entregar presentes valiosos decidiu tornar o coração das crianças maior.  
 Achava que assim iria preencher a vida das crianças.
 E agora, estarão vocês a questionar o que é que o Pai Natal decidiu 
fazer?
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 O Pai Natal mandou criar postais de Natal que simbolizassem este 
momento de harmonia em que as pessoas, e principalmente as crianças, 
sentem uma enorme alegria. E iria ser um postal muito dirigido a cada um. 
Estes postais diziam o seguinte:
 
  Não deixem que o Natal 
  Simbolize as prendas 
  Mas sim o valor da família 
  Vamos lá crianças!!!
  Vamos alegrar as famílias 
  Iluminar as cidades
  E espalhar o Amor. 
  Deixem a magia do Natal, 
  Acontecer....

 Era um presente diferente. Um presente que também era um pedido. 
Pedia que toda a humanidade percebesse que não interessava o dinheiro, 
as prendas caras, os brinquedos que rapidamente são postos de lado, mas 
sim o amor que dura para todo o sempre.
 Assim o Pai Natal resolveu o seu problema. À medida que foi entregando 
os envelopes, casa a casa, ia também dizendo «Sintam cada momento como 
se fosse único».
 O Pai Natal sentiu também o seu coração cheio, quase a rebentar, tal 
era a emoção. Sentia que cumprira a sua missão.
 Será que a partir daí nunca mais houve guerras, terrorismo ou outro 
tipo de violência?
 Será que a Terra se tornou num paraíso?
 O Pai Natal não sabe. Apenas sabe que a partir desse dia nunca mais 
o Cuecas cobriu a cabeça.



* Pseudónimo 59

Nita*

A alegria do 
Natal

 Era uma vez uma família que tinha dois filhos e viviam numa aldeia 
onde não habitava quase ninguém. Aquela aldeia só tinha cinco casas e 
chamava se “A aldeia das árvores “.
 Todos os anos os habitantes desta aldeia passavam o Natal sozinhos, 
cada um em sua casa, e a restante família não queria saber deles para nada, 
faziam de conta que eles não existiam.
 Esta família vivia este dia como outro qualquer do ano inteiro, e os 
filhos destas pessoas não recebiam um único presente porque o dinheiro não 
chegava para comprar coisas fora do normal, o dinheiro quase não chegava 
para comprar comida para se poderem alimentar. Esta família, podia-se 
dizer, não comia uma refeição em condições.
 Nesta aldeia só costumavam pôr na porta, na altura do Natal, um 
raminho de azevinhos porque havia uma enorme planta de azevinhos ceia 
de ramos viçosos na aldeia.
 Mas neste Natal, em que se passa a história que vou contar, não foi 
assim. Havia uma senhora que trabalhava numa instituição que descobriu 
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que as pessoas que moravam naquela aldeia tinham muito pouco dinheiro.
 Então esta senhora foi falar com a responsável da instituição para ver 
se lhes podia arranjar espaço para eles viverem lá. A responsável concordou. 
No dia a seguir foi perguntar às pessoas se queriam ir viver para lá, disse que 
lhes davam comida, roupas, quartos, cozinha e muitas mais coisas. Todos 
concordaram e foram para lá viver.
 Ficaram todos tão surpreendidos nunca imaginaram que alguém os 
pudesse ajudar.
 Nesse Natal todos estavam tão felizes, era um Natal cheio de amor e 
felicidade, e todos receberam muitas prendas.
 Todos gostaram daquele Natal e agradeceram à instituição por lhes 
terem dada a possibilidade de viverem como uma família.
 A partir deste dia todos ganharam uma família. 



* Pseudónimo 61

Noel*

Natal em sarilhos

 Era dia 20 de dezembro e o Pai Natal estava muito atarefado. Não 
havia prendas suficientes para dar a todos os meninos e meninas. Começou 
então a ficar muito preocupado.
 Um duende, que era muito bom em engenhocas, conseguiu ter uma 
ideia supreendente, Inventou uma máquina que duplicava os brinquedos de 
natal. E assim começaram a fazer-se brinquedos e brinquedos.
 Parecia que o problema estava resolvido. Pois é, mas ninguém sabia 
que essa máquina tinha uma falha! Então, ao duplicar um soldado de chumbo 
ocorreu um erro e o soldado de chumbo aumentou o tamanho e ganhou vida. 
Depois disto, fez também crescer e ganhar vida muitos mais soldadinhos de 
chumbo.
 Estes já não eram de chumbo, mas sim de madeira. Então eles foram 
destruir a fábrica de brinquedos dos duendes e os duendes logo foram 
a correr para a casa do Pai Natal para lhe pedirem ajuda. Mal ele soube 
daquela noticia, ficou muito preocupado.
 Foi, então, que o Pai Natal mostrou aos duendes uma fábrica secreta e 
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eles acabaram de fazer os brinquedos lá com outra engenhoca, mas, agora, 
sem falhas.
 No dia 22 eles foram lutar com com os soldados de madeira e com 
truques baixos eles derrotaram os soldados de madeira.
 Do dia 23 para o dia 24 o Pai Natal foi entregar o presentes e isso 
correu lindamente. Todas as crianças do mundo ficaram felizes 
com este fantástico dia de Natal.



* Pseudónimo 63

Pet*

Missão de Natal

 Há algum tempo atrás havia um senhor chamado Pedro. Pedro era um 
homem muito simpático, honesto e solidário. Vivia numa casa humilde, com 
vista para a montanha.
 O Natal aproximava-se e o que mais se via na rua eram pedintes sem 
família, sem dinheiro, sem nada. Pedro sempre que podia ajudava-os, mas 
ele também não tinha grandes possibilidades.
 Pedro ficava triste por não estar a ajudar mais e também a ver que os 
outros tinham possibilidades e não ajudavam. “Que raio de coração têm as 
outras pessoas!” pensava ele.
 Certo dia, estava a passear pela sua terra e teve uma ideia: “Que tal 
criar um grupo que se juntasse para ajudar os mais necessitados”?
 Pensou e meteu mãos à obra. Tinha de reunir pessoas à volta da sua 
ideia. Decidiu então pedir a todos que pensassem como ele para fazerem 
alguma coisa pelos outros. Preparou um cartaz com o dia, hora e sítio que 
dizia: “Sábado, às 15h, no banco do jardim da rua 24, encontro de amigos 
que queiram ajudar os outros. Faça diferente. Venha salvar o Natal dos mais 
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frágeis!”
 Escolheu as proximidades do café da esquina da rua 24 porque o jardim 
aí existente e o grande carvalho que ali se encontra faz o Pedro pensar na 
sua infância e como foi feliz a brincar à volta daquela árvore.
 No dia marcado, ficou à espera das pessoas que quisessem participar. 
Colocou um cartaz encostado à árvore e esperou. Passaram horas e muitas 
horas e ninguém aparecia.
 Triste e desiludido, pensava como tinha sido idiota ao imaginar que 
ia aparecer muita gente! Quando já pensava em ir embora, mesmo nesse 
momento, apareceu uma senhora muito bem vestida e muito bonita. Parecia 
ser honesta e simpática.
 Olhou para o cartaz, de seguida olhou para o Pedro e dirigiu-se a ele e 
perguntou se era o responsável pelo que dizia no cartaz. Pedro respondeu 
que sim. Olhou para a senhora e teve um pressentimento: ela estaria disposta 
a colaborar com ele? Juntos poderiam fazer a diferença. Será que estava 
certo? Será que não?
 Pedro fez-lhe apenas uma pergunta: “Acha que podemos fazer alguma 
coisa para salvar o Natal dos mais necessitados?” “Sim, acho que sim!” 
respondeu-lhe a senhora, mostrando um olhar que transmitia tranquilidade 
e, sobretudo, esperança. Pedro nunca se tinha sentido tão contente na vida, 
afinal já não era só ele, uma pessoa apenas, com uma grande vontade de 
fazer o bem. Agora já eram dois.
 E os dois começaram por fazer publicidades, pediram bens alimentares, 
roupas quentes, calçado e produtos de higiene, sempre a dizer que se 
deveria ajudar os mais necessitados. Também fizeram uma parceria com 
um hostel e começaram a dar abrigo aos que não tinham. A mercearia da 
rua 24 apercebeu-se da necessidade dos sem-abrigo, e, por isso, também 
lhes deu comida. As pessoas do bairro começaram a ficar sensibilizadas 
com os gestos que eles estavam a ter com aquela comunidade mais frágil e 
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decidiram também oferecer um lugar nas suas famílias para cada um deles.
 A população ajudava, mas também sentia prazer e muito entusiasmo 
por verem a alegria dos outros e isso fazia-os também felizes. E assim, os 
mais desconfiados, ao observar as atitudes dos vizinhos e a alegria com que 
o faziam, também foram fazendo o mesmo e toda a gente descobriu que 
ajudar faz bem! Já não eram dois, era uma cidade! Já todos tinham família 
e toda a gente fazia a diferença. E assim todos tinham com quem passar o 
Natal. “Conseguimos! Cumprimos a nossa missão, Ana!”
 Pedro e Ana passaram o Natal juntos, não receberam quase prendas 
nenhumas, mas não podiam ter tido melhor prenda do que aquilo que tinham 
feito: pôr toda a gente feliz.



* Pseudónimo 66

Sara Pereira*

Dia de Natal

 No dia de Natal, na nossa família, costumamos ir a casa dos meus 
avós passar todo o dia.
 Hoje a minha casa está toda decorada. O pinheiro cheio de luzes, bolas, 
estrelas, o presépio com todas as personagens, a lareira acesa e também 
pusemos os nossos sapatos na sala.
 Não sei porque é que decoramos a nossa casa assim, se vamos passar 
o Natal na casa dos meus avós.
 Eu gosto muito de passar o Natal com toda a minha família, mas há 
uma pessoa que me odeia, a Matilde.
 A Matilde é uma prima minha muito antipática, que gosta de se exibir, 
detesta partilhar e ajudar os outros, nunca está bem consigo mesma e pensa 
que o mundo gira à sua volta.
 Ela tem a mesma idade que eu, doze anos. Nós eramos muito amigas 
até aos meus seis anos quando eu fui a casa dela e levei uma boneca dela 
por engano. Ela pensa que eu a roubei, mas no dia seguinte eu fui lá, com a 
minha mãe, devolvê-la e pedi-lhe desculpa, mas ela nem olhou para mim e 
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foi ver televisão para o quarto, e a partir daí, ficou zangada comigo.
 Amanhã é dia de Natal e a Matilde vai lá estar e todo o resto da família 
também. O Natal é a minha época favorita do ano!
 Hoje é Natal e eu estou no carro dos meus pais. Vamos para a casa 
dos meus avós passar o dia.
 Finalmente chegamos. Quando vejo a minha prima, apetece-me ir pedir-
lhe desculpa pelo que aconteceu há seis anos e também que voltássemos 
a ser amigas, mas eu não vou, porque tenho medo e sei que que não vai 
resultar.
 Entrei na casa dos meus avós e fiquei de boca aberta, porque eu nunca 
tinha visto uma casa assim tão decorada.
 A árvore de Natal estava cheia de bolinhas vermelhas, douradas e 
prateadas, luzinhas de todas as cores, fitas laços e a grande estrela dourada 
no topo da grande árvore.
 Ouvia-se, por toda a casa, uma música de fundo muito suave.
 A mesa era enorme com muitos pratos, copos e talheres, os guardanapos 
eram vermelhos com o desenho de pinheirinhos, tal como a toalha.
 Eu estava a cumprimentar a minha família e aparece a Matilde à minha 
frente.
 - Olá prima.- disse eu.
 Ela virou as costas e foi ter com os outros.
 Eu fiquei muito triste porque pensei que poderíamos voltar a falar. Os 
meus pais chamaram-me para ir almoçar.
 O almoço era carne assada com arroz e legumes também, a sobremesa 
foi bolo de chocolate. Estava mesmo bom!
 Quando acabamos de almoçar fomos ver televisão, algumas crianças 
foram para o quarto dos meus avós brincar, porque lá eles guardavam 
brinquedos.
 Passado algum tempo fomos lanchar, bebemos sumo e o resto que 
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sobrou do bolo.
 Eu e os meus primos estivemos a jogar a um jogo de adivinhas, os 
adultos jogaram às cartas e as crianças continuaram a brincar.
 Estavam todos divertidos. Menos a minha prima Matilde. Eu fui falar 
com ela. 
 - Estás triste?
 - Não quero falar disso.
 - Mas podes contar-me.
 - Ok, eu digo. Sempre que vimos aqui passar o Natal, eu sou a única 
que recebo só um prenda, enquanto que vocês recebem sempre mais do 
que quatro prendas.
 - Não fiques triste.
 Ela foi brincar com as crianças. Fiquei mesmo feliz, conseguimos falar 
um pouco!
 Fomos jantar bacalhau com batatas, mas também havia polvo, peru e 
arroz e legumes para acompanhar.
 Eu gosto muito de jantar com a minha família ao som da música com 
as luzes do pinheirinho e toda a decoração à nossa volta.
 Acabamos de jantar e os meus avós e tios disseram que tínhamos de 
ir para o quarto dos meus avós para ficar à espera do Pai Natal.
 Dois dos meus tios saíram, para pôr os presentes debaixo da árvore.
 As crianças estavam muito felizes, pois já sabiam que iam receber 
muitos brinquedos e jogos.
 Quando os meus tios voltaram disseram para irmos à sala ver o que 
tinha lá, e quando vimos os presentes fomos todos logo a correr procurar os 
nossos nomes nos embrulhos.
 Eu recebi alguns jogos, chocolates e roupa. A Matilde só recebeu uma 
caneca. Ela ficou mesmo triste, quase a chorar.
 - Então Matilde, o que foi?
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 Ela virou a caneca para mim e eu percebi que ela quis dizer “só recebi 
isto”. Eu dei-lhe um jogo e uma caixa de chocolates.
 - Isto é para ti.
 - Não é preciso.
 - É sim. Eu sei que estivemos zangadas durante muito tempo, mas 
podíamos voltar a ser amigas. O que achas?
 Ela sorriu e deu-me um abraço.
 - Obrigada prima. Eu quero mesmo voltar a ser tua amiga.
 E assim acabou o dia, todos felizes com as suas prendas e eu e a 
Matilde voltamos a ser amigas. Correu tudo muito bem.
            
            Feliz Natal!



* Pseudónimo 70

Sílvia Rodrigues*

A Noite de Natal 
da Luísa

 A Luísa era uma menina magrinha, de cabelos escuros e olhos ainda 
mais negros. Tinha 15 anos e adorava ajudar os outros.
 Dois dias antes do Natal, a Luísa passou com a mãe numa rua da 
cidade de Braga onde se encontrava um sem abrigo. Era uma rua próxima 
da Torre de Menagem.
 O sem abrigo tinha uma aparência rude, mas a Luísa percebeu 
que por dentro ele estava triste e só. Era um homem de idade avançada 
e estava acompanhado por um pequeno cão castanho e preto, de raça 
desconhecida.  Dormiam numa caixa de cartão e a única coisa que tinham 
era a roupa que o sem abrigo tinha vestida e uma manta para aquecer o 
cãozinho.
 Com pena deles a Luísa aproximou-se, retirou uma nota de cinco 
euros do bolso e ofereceu-a ao senhor para comer algo. O velhote sorriu e 
agradeceu-lhe pelo seu gesto carinhoso.
 Quando se apercebeu, a mãe da Luísa começou a gritar com ela por 
estar tão próxima de uma pessoa que possivelmente tinha pulgas.
 Tal repugnância espantava Luísa, ainda por cima por ter vindo da boca 
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da sua mãe, mas lá teve de se afastar e seguir caminho.
 No dia seguinte, a Luísa foi à cozinha e aproveitou o facto de a mãe 
estar a pôr a mesa para a véspera de Natal para pegar em alguma comida 
da sua cadela e do que restou do almoço.
Na hora de jantar, enquanto a mãe cumprimentava a família, a Luísa fugiu e 
dirigiu-se para a rua onde havia encontrado o sem abrigo e o cachorro.
 Quando lá chegou não os viu, mas apercebeu-se que estava um montão 
de gente junto a uma carrinha da Cruz Vermelha. Conseguiu perceber que 
todas aquelas pessoas eram sem abrigo a quem estavam a dar comida. A 
Luísa sentiu tanta pena delas que decidiu chamá-las a todas e fazer uma 
rodinha para que pudessem aproveitar o Natal em conjunto com jogos e 
cantigas.
 Reencontrou o senhor idoso, que se chamava Artur, e ofereceu a 
comidinha da sua cadelinha ao pobre cãozinho. O Flecha comeu tudo num 
instante! A Luísa ficou lá até perto da meia-noite e depois dirigiu-se para 
casa. Sentia-se feliz!
 A sua mãe estava preocupadíssima com ela por ter fugido de casa, 
mas a Luísa disse que tinha ido fazer uma boa ação. Explicou à mãe que 
tinha ido passar o Natal com pessoas que provavelmente nunca tinham tido 
um Natal com tanto amor.
  A mãe deu então um grande abraço à filha e disse que ela era muito 
solidária, compreendeu que tinha cometido uma má ação e, por isso, foi com 
a Luísa entregar ao grupo de sem abrigo o que restou da ceia de Natal e 
distribuir mantas e almofadas por todos.
 Assim, a Luísa mostrou à sua mãe que já tinha compreendido que o 
verdadeiro espírito de Natal não está apenas na felicidade pessoal e egoísta 
de receber prendas, mas no ato de compreender e satisfazer as necessidades 
dos outros e assim ser uma melhor cidadã.
 Afinal, só se é um verdadeiro cidadão quando se é capaz de projetar a 
cidadania no outro.



* Pseudónimo 72

Sofia Christie*

O verdadeiro 
sentido do Natal

 Faltava cerca de uma semana para o natal e o David, como todas as 
outras crianças estava muito animado, pois este ano ia declarar-se à rapariga 
que gostava.
 Essa rapariga chamava-se Maria, ela era bastante bonita e muito 
simpática, por isso era muito agradável falar com ela.
 Chegou finalmente a véspera de natal e o David estava a preparar a sua 
lista de presentes. Ele pediu um carrinho, uma pista, uma bola de futebol, um 
robô telecomandado e um camião, mas o que ele mais queria era estar com 
a rapariga de que gostava.
 Na manhã de Natal a Maria passou à frente da casa do David, contudo 
estava de mão dada com outro rapaz chamado Jorge, então quando o David 
saiu lá para fora e os viu juntos correu para o quarto e começou a chorar, a 
partir desse dia ele jurou nunca mais festejar esse dia.
 Trinta anos depois já ele tinha uma casa, mas não tinha uma família, 
pois nunca se apaixonou por ninguém. Por outro lado a Maria tinha uma filha 
com o Jorge, o seu nome era Bárbara, ela era uma menina bastante feliz e 
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bonita como a mãe e muito inteligente, exatamente como o pai.
 A menina passava todos os dias pela casa do Sr. David no caminho para 
a escola e dava-lhe um bom dia, o que o deixava de mau humor durante todo 
o dia, por causa do que os pais dela lhe tinha feito quando eram crianças. O 
David nunca chegou a resolver as coisas entre eles, mesmo quando admitiu 
à Maria o que sentia por ela e eles riram-se na cara dele, logo não suportava 
a Bárbara.
 Na véspera de Natal desse mesmo ano eles encontraram-se por acaso 
no supermercado e como muito simpática que ela era desejou-lhe um bom 
Natal e começou a fazer-lhe perguntas sobre o que costumava fazer no 
Natal, mas ele não fazia nada desde os seus dez anos, quando passou a 
detestar o Natal.
 A rapariga, logo que ouviu tal coisa convidou-o a passar o Natal à sua 
casa e insistiu até ele não poder negar mais o convite.
 Quando chegaram a casa e os pais dela a viram acompanhada do 
David entreolharam-se. É claro que a rapariga não sabia de nada do que se 
tinha passado entre os três, mesmo assim ninguém teve a coragem de lhe 
contar.
  Apesar de ela sentir um ambiente esquisito entre eles durante toda a 
noite ninguém abriu a boca sobre o assunto.
 Quase no fim da festa ela não se conteve e perguntou-lhes o que se 
tinha passado para estarem todos tão estranhos e os pais tiveram que lhe 
explicar tudo.
 No fim da explicação a Bárbara continuou sem perceber a razão pela 
qual estão zangados, pois se tal coisa se tinha passado quando eram 
crianças porque é que ainda não resolveram as coisas, afinal de contas já 
são crescidinhos, deviam saber lidar com este tipo de situações. 
 Depois de levarem esta lição de moral da sua filha os pais sentiram-
se envergonhados, mas esclarecidos. Sentiram que estava na altura de 
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conversarem com o David acerca de tudo, por isso sentaram-se os três a 
conversar, enquanto a Bárbara ia ajudar a avó a arrumar a mesa da ceia de 
Natal.
 Depois de algum tempo a conversarem chegaram à conclusão que era 
parvo continuarem a agir como crianças depois de todos estes anos. Então 
tiveram todos uma noite agradável e a Maria e o Jorge prometeram a David 
ajudá-lo a construir a sua vida de novo e passaram a ser grandes amigos. A 
partir desse dia o David passou a gostar do Natal.
 Uns anos depois quando o Sr. David já tinha uma mulher e um filho 
chamado Joca, ele e Bárbara tornaram-se tão bons amigos como os pais.







* Pseudónimo 77

Anjo*

As três chamas de 
Smith

 Charles Smith ou mais conhecido por Sr. Smith é o protagonista de um 
conto popular natalício da autoria de uns primórdios anónimos.
 Smith era um Homem na casa dos 67 anos. Era alto, magro, com um 
nariz grande e empinado, com uma careca defeituosa e uns olhos de poucos 
amigos, negros e obscuros, tais como os de uma viúva negra, que devido às 
adversidades, egoísmo e controversas da sua vida, se vê na contingência de 
matar o parceiro em prol da sua ambição pela detenção do poder absoluto.  
 Possuía um caráter cuja definição se resumia à palavra ganância.
 Dono e senhor de uma riqueza incomparável, Smith era sócio de uma 
das maiores empresas da região (ARIERAL), empresa esta, que fabricava 
automóveis topo de gama e veículos espaciais.
 Partilhava o domínio da empresa com o seu parceiro da vida, ou melhor, 
aquele que movido por ele arriscou a vida quando é impulsionado a fazer 
os testes para a fabricação do mais excêntrico automóvel e morre numa 
explosão.
 Certa manhã do dia 24 de.dezembro e, tal como era habitual, Smith 
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aguardava sentado na sua grande poltrona a chegada dos seus empregados, 
enquanto contava as incontáveis teias de aranhas que se acumulavam no 
canto da enorme mansão que possuía e que nunca mandara limpar, uma 
vez que considerava uma elevada despesa de Kama (moeda utilizada). Para 
ele o Natal era um dia como outro qualquer, por isso nem se importava do 
ar de tristeza e revolta dos seus funcionários a quem era negado a vivência 
deste dia com a família, uma vez que eram obrigados a trabalhar.
 O dia alongava-se e Smith nada fazia para que o dia se tornasse 
realmente mágico e especial. No seu coração não havia Natal.
 Dia após dia contava a sua enorme fortuna, a qual guardava a sete 
chaves num cofre escondido por um quadro. Quadro este que devido à 
falta de limpeza estava coberto por pó e densas teias de aranha, e a sua 
paisagem clara e brilhante, parecia tornar-se cada vez mais parecida com a 
de uma nuvem quando está prestes a libertar a chuva. Pouco ou mais nada 
fazia, eram raras as vezes que viajava em torno da cidade e ainda mais 
raras aquelas em que aparecia na padaria, uma vez que era um dos seus 
empregados, que se encarregava da mesma.
 Após a saída deste, por volta das sete, quando o céu já costumava 
estar totalmente escuro, Smith, chegava perto da sua lareira e falava bem 
alto de si próprio na terceira pessoa onde se exibia e se gabava de tanta 
ostentação e poder, mas este dia foi diferente…
 Tocavam as sete badaladas, quando ele se preparava para o seu ritual, 
mas em vez do ruído silencioso, feito pelas chamas da lareira, que ardia 
alegremente, escutava-se um medo antigo que apesar de já morto, parecia 
querer renascer manifestando-se através do cintilar de objetos, queda de 
taças e gavetas simultaneamente abriam-se e fechavam-se.
 Depois, e esgotados cinco minutos de um silêncio esquisito e 
inquietante, Smith, achava-se já capaz de começar a falar, até que ao 
pronunciar a primeira palavra de um discurso já muito gasto, começaram-se 
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a ouvir barulhos oriundos, da porta. Começaram por puxões violentos na 
maçaneta e só terminaram por tentativas de arrombamento. De repente, do 
nada, surge um fantasma acorrentado nas mãos, pés, cabeça e em todo o 
resto do seu corpo. Smith conhecia bastante bem aquele rosto, era George, 
um velho conhecido, o seu antigo sócio.
 Na esperança que o que tivesse visto, não passasse de um sonho, 
Smith esfrega os olhos, mas constatou que tudo era real.
 George, olha Smith nos olhos, e solta um riso um quanto tanto sarcástico. 
Troca umas palavras rigorosas e severas e avisa-o que terá visitas durante 
as próximas horas. Antes de ser engolido pela fechadura, escorre-lhe uma 
lágrima vermelha pelo rosto, ao mesmo tempo que pronuncia as seguintes 
palavras: «Vejo em ti, o que outrora fora, vês em mim, o que no futuro serás».
Assustado, corrompido por um medo inquietante, Smith, vai-se deitar, mas 
antes, repara ainda em três velas que possuía no seu quarto, mas às quais 
nunca, antes prestara atenção. Eram velas tão comuns, mas por alguma 
razão o chamaram a atenção. 
 Eram três velas completamente diferentes: a primeira parecia velha, já 
muito gasta, porém com espaço suficiente para serem visíveis as lágrimas 
de todas as almas que lá pareciam estar contidas. A segunda, porém mais 
alta que a primeira, mas toda poeirenta tal como a anterior, não estava tão 
usada e corrompida. A terceira diferia de todas as outras: nova, por estrear 
e preenchida com um verde vivo.
 Ainda perante o olhar atento de Smith, eis que a primeira vela, como 
que por magia, acende-se. Dessa chama vermelha e pouco intensa, mas 
firmemente viva, liberta-se um espírito que invade Smith roubando a sua 
alma. Viajam por um passado distante. Recorda-se, então, dos seus primeiros 
Natais com a sua família, que apesar de pobre, era uma rica família. Todos 
reunidos na mesa aguardavam, ansiosamente, a chegada do peru asado 
para o degustarem. Como ele adorava o Natal dessa época!!!
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 Do nada, recupera a sua alma, recorda-se da infância, em torno da 
qual soltou uma das únicas lágrimas, que alguma vez lhe escorreram pela 
face.
 Retoma, desta forma, o caminho que outrora tomara, mas perante tal 
acontecimento, Smith sabia que era o que George lhe avisara.
 Precisamente uma hora depois, e sem nenhum motivo aparente, acorda 
e tal como havia acontecido com a primeira vela, acontece com a segunda, 
só que desta vez a chama passa de um vermelho forte a um tom de cinza. 
Ele viaja perante a atualidade e observa a forma pela qual é consumido e 
movido pelo dinheiro, tal como se este fosse uma droga. Observa o seu 
conceito de Natal e trava uma breve conversa com este espírito, ao qual 
confessa que para ele, o Natal não difere em nada, de outro dia qualquer.
 De repente, desperta e volta-se a deitar, só que desta vez, muito mais 
pensativo. Tentou e esforçou-se por adormecer, só que a sua mente estava 
demasiado conturbada para obedecer aos seus pedidos. Limitou-se a olhar 
e focar-se na terceira vela que ganhou vida sob a forma de uma chama preta 
que o levou ao reino onde perdurava a alma do seu antigo amigo. Estava 
certo de que não queria ter o mesmo fim que George.
 Andaram bastante e após um longo caminho entram por umas portas 
cujo o espírito afirmou designaram-se: “As portas da Verdade”. Fica colocado 
numa situação idêntica à de um Tribunal, na qual o juiz está representado 
sob a forma de espírito Supremo e as testemunhas são almas acorrentadas 
a gritarem desesperadamente por socorro.
 Trava uma longa e demorada conversa com o Supremo e após isto ele 
despede-se dizendo-lhe: «Vai ser a última oportunidade ...».Entretanto, sem 
saber bem como, Smith só se recorda de estar a dormir.
Smith só acorda no dia seguinte. Sentia-se fora de si, notou que sentia 
algo diferente, sentia-se vivo. Era dia de Festa, dia de família, de união, de 
brincadeira...Era Natal!!
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 Dia 25 de dezembro já não mais seria normal, seria único, uma chama 
antiga revivia dentro dele e era essa a chama que sempre tivera, mas a qual 
só alimentara em pequeno.
 Dessa vez, não esperava a chegada dos empregados da mesma forma, 
mas entusiasmadamente. Se dantes os esperava e os maltratava, desta vez 
ia ser diferente…, desta vez iria dar-lhes as boas novas e ia festejar com 
eles. Era como se a sua jovem, e pequena alma esquecida no passado, 
reencarnasse.
 Smith, não se sentiu mais o velho carrancudo e obcecado, que outrora 
tinha sido. Sentia que, desta vez, tudo ia ser diferente. Pegou no casaco, deu 
folga aos empregados e correu para as ruas para festejar. Envolvido pela 
magia do Natal Smith transforma-se. Já mais velho, a sua alma não tomara 
o mesmo rumo que a do seu amigo. A dele tinha lugar perto das estrelas do 
céu, ou melhor, a dele é uma das estrelas do céu.



* Pseudónimo 82

Arara*

A Estrela

 Faltava apenas cinco dias para a noite de Natal e Pedro já dava pulos 
de alegria.
 Pedro era apenas uma criança de seis anos, mas era capaz de fazer as 
pessoas que o rodeavam sentirem-se melhor, apenas com a sua presença e 
um sorriso a rasgar-lhe o rosto.
 Para aquele pequeno rapaz o Natal era de pura magia! Era altura de 
abraçar a sua mãe e esperar o homem de barbas brancas e velho, vestido 
num fato vermelho.
 Pedro, juntamente com sua mãe saiu de casa para desfrutar das luzes 
mais coloridas e dos mais belos enfeites de Natal. Na rua, uma bela criança 
dançava ao som das mais majestosas canções de Natal. Tinha uma trança 
engelhada, roupas largas e rotas. Era uma menina sem lar que não recebia 
atenção, educação ou até mesmo os presentes de Natal. Pedro foi para 
casa, mas não parou de se interrogar pelo facto daquela menina não ter uma 
casa, amor e família. Naquele momento, a magia do Natal não era o mais 
importante. O rapaz pensava que não era só aquela criança sem família, 
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mas sim milhares. Tinha que fazer alguma coisa.
 Na manhã seguinte, o menino acordou, calçou as suas pantufas e 
foi tomar o pequeno  almoço com a mãe. Enquanto comiam, Pedro falava 
acerca da menina e a mãe abanava a cabeça como sinal que ouvia as suas 
palavras. Vestiu-se e foi ao mesmo lugar que tinha observado os magníficos 
e delicados passos de dança da menina que tinha olhos característicos. Os 
seus olhos transbordavam amor, felicidade e honestidade. Infelizmente, a 
menina não se encontrava lá. Provavelmente, não voltaria mais e o que Pedro 
sentia era inexplicável, dado que não conseguiu ajudar a pobre criança. O 
menino sentou-se com as costas encostadas à parede e com o rosto triste 
apreciava a árvore de Natal mais alta que ele já tinha visto. Aquela árvore era 
a mais bonita do mundo e no seu cume, uma enorme estrela reluzia “como 
ouro.. De repente, deparou - se com uma menina sentada a seu lado e que 
apreciava também a beleza daquela árvore. Extasiado de alegria, percebeu 
que aquela era a menina da trança. Não perdeu tempo em falar com ela 
e perceber a sua história, uma vez que para além de solidário, tinha um 
toque de curiosidade na sua personalidade. Às luzes de Natal, os meninos 
conversavam e brincavam. A menina chamava-se Vitória e Pedro percebeu 
que o seu nome tinha sido muito bem atribuído. O nome tinha sido escolhido 
por uma tia que a abandonou, pouco tempo depois da morte dos seus pais.  
 O pequeno rapaz foi ao encontro da mãe que estava no chafariz e pediu 
que esta ligasse à amiga que tinha uma fundação para crianças que não 
tinham família ou até mesmo que não tinham as condições que mereciam. 
Explicou a história da pequena Vitória e a mãe comovida com a história e 
o ato de solidariedade do filho, ligou à amiga. Pedro, durante a viagem de 
carro até à fundação, segurou a mão da Vitória num ato de encorajamento.
 Quando chegaram à instituição, Sílvia recebeu Vitória com todo o amor 
e carinho. Vitória estava contente e entusiasmada, por finalmente, ter uma 
casa e uma família, para poder brincar. Naquela fundação, tudo parecia 
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mágico, como um verdadeiro conto de fadas, onde tudo acaba bem. Aquele 
era o final feliz da história de Vitória.
 Pedro foi para casa acompanhado pela mãe. No carro não houve 
muitas trocas de palavras, apenas pensamentos inundavam o silêncio. Ele 
olhou pela janela e uma estrela no céu brilhava como nenhuma outra. Aquela 
estrela caracterizava-se pelo seu brilho, simplesmente era como um sinal. 
Pedro pensou que fosse o seu pai orgulhoso com a sua atitude. Se era ou 
não o pai de Pedro, ninguém ia saber, mas Pedro gostava de acreditar nisso. 
Chegou a casa, foi descansar, deitou-se na cama e sonhou com a menina 
a brincar com os seus novos amigos. Passaram - se três dias e as pessoas 
andavam nas típicas correrias de Natal. Pedro acordou e como todos os 
anos, foi ao cemitério oferecer umas flores e uma pulseira com um medalhão 
ao seu pai. O medalhão tinha o formato parecido com o da estrela que há três 
dias atrás, cintilava no céu. Colocou a pulseira no jazigo, beijou a foto do pai 
e desejou que ele passasse um bom Natal com Deus e os anjinhos. Nesse 
mesmo dia, Pedro ajudou a mãe nos preparativos da consoada, assistiu a 
um filme e fez todas as brincadeiras possíveis. Ansioso pela hora de abrir 
as prendas, pegou no seu cobertor e deitou-se no sofá. Soaram as doze 
badaladas do sino da igreja e ele todo apressado levantou-se para abrir 
os presentes. Recebeu um carro telecomandado do homem-aranha, como 
sempre desejou. Pela casa, Pedro fazia o carro embater contra os móveis. 
No dia seguinte, o telefone tocou e a mãe do Pedro apressou-se para o 
atender. Do outro lado da linha, uma voz que logo reconheceram, disse que 
Vitória tinha sido adotada.
 Pedro, não só recebeu uma prenda de Natal, como ofereceu a melhor 
prenda que Vitória podia imaginar...uma família e amor!
 O menino agarrou-se à mãe e agradeceu a Deus por ter uma mãe 
que o amava. Nesse exato momento, a estrela que Pedro julgava ser o pai 
cintilou no céu destacando-se das outras.



* Pseudónimo 85

Aurora Raimundo*

Era quarta feira

 Era quarta-feira. Como em qualquer outra semana, o turno da noite era 
meu. A única diferença é que esta quarta-feira era dia 24 de dezembro. Ia 
passar a noite de Natal atrás do balcão da tesouraria da clínica.
 Nem me dei ao trabalho de perguntar às minhas colegas se queriam 
trocar os turnos. A resposta era evidente. Ninguém ia abdicar de cear com a 
família. O enfermeiro António ainda tentou convencer a Mariazinha a trocar 
com ele, mas ela não cedeu.
 Decidi então preparar uma sopa quente e umas rabanadas para 
levar. Levei o suficiente para quatro pessoas, para poder partilhar com o 
enfermeiro António, com o doutor José Nunes, um médico de família que 
também faz noite às quartas-feiras e com a Regina, a funcionária a quem 
calhou semelhante destino. Achei que isto ia dar um espírito mais natalício à 
clínica.
 Eram oito da noite quando entrei pela porta de vidro para tomar o lugar 
da Dona Fátima, que trabalhara todo o dia. Mal cheguei, não demorou muito 
até ela sair. Já devia ter arrumado tudo para depois não demorar muito tempo. 
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 Desejou-me apenas um Santo Natal antes de ir embora. Tirei o casaco 
e o gorro e sentei-me na cadeira atrás do balcão. Ia passar a Noite de Natal 
ali sentada.
 Quando avisei os meus pais que tinha de trabalhar, eles disseram que 
viriam ter comigo à meia-noite. Mas eu disse-lhes para não o fazerem. Era 
Natal, mas era uma noite de trabalho como qualquer outra. Um telefonema 
era o suficiente.
 Pouco tempo depois de mim, chegou o enfermeiro António. Veio de mão 
dada a uma senhora, a esposa, que o veio deixar à porta. Na mão direita, ela 
trazia um saco de plástico que parecia vir um pouco pesado. Havia flocos de 
neve sobre os seus longos caracóis escuros que não estavam cobertos pelo 
gorro branco que estava a usar. Era mesmo bonita.
 Ainda falaram um pouco à entrada, até que ela lhe entregou o saco de 
plástico e os dois se despediram com um abraço e um rápido beijo. Depois 
ela virou costas, entrou num Opel cinzento que estava estacionado mesmo 
em frente à clínica e foi-se embora.
 A primeira coisa que o António fez quando entrou foi cumprimentar-
me e perguntar-me se eu não me importava de ir guardar a comida dele 
no frigorífico para não se estragar. Disse que não me importava, claro, não 
me custava nada e, além do mais, ele tinha de ir vestir a bata rapidamente 
porque já estava atrasado e a Mariazinha estava à espera dele para poder ir 
para casa.
 Levei tanto o meu saco como o dele para a cozinha. Qual não foi o 
meu espanto quando me apercebi que dentro do saco que ele me tinha 
entregado estava não só um tupperware com sopa e outro com um pouco 
de massa com carne, mas também uma caixa cúbica embrulhada em papel 
vermelho. Nesta cor natalícia destacavam-se umas letras azuis, que diziam 
“Para o António. Feliz Natal.Com muito amor, Carolina”. Carolina devia ser 
o nome da rapariga que estava com ele lá fora. E, como não iam passar a 
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noite juntos, ela tinha-lhe deixado um presente. Ele não devia saber, senão 
não me tinha dito para levar o saco para o frigorífico. Uma surpresa simples, 
mas que ia alegrar a noite de alguém que a ia passar sem a família.
 Dei por mim a sorrir. Sempre me comoveram estas pequenas coisas 
que os casais apaixonados faziam só para tornar o dia do outro um pouco 
mais feliz.
 Deixei então ficar no frigorífico tanto a merenda dele como a minha 
(à exceção das rabanadas, que ficaram de fora) e voltei à tesouraria com 
o embrulho na mão. Coloquei-o em cima da mesa e sentei-me na cadeira. 
Liguei o computador e fui ver o registo dos internamentos. O Dr. Alvim, que 
tinha caído nas escadas do cemitério e partido o braço esquerdo, era o 
único. Ao início estava internado no hospital, mas depois foi mandado para 
a clínica em recuperação. Como era o único que estava internado, a Regina 
só teria de aquecer uma refeição. Não sabia o que seria a ementa, mas tinha 
a esperança que tivesse alguma relação com o Natal, para poder alegrar o 
pobre homem. Viúvo e com um filho no estrangeiro, o único que tinha para o 
vir visitar era o sobrinho, e este raramente o fazia.
 E estava eu tão envolvida nos meus próprios pensamentos que nem 
dei pela porta de vidro a abrir-se. Só me apercebi da presença de alguém 
quando me deparei com um vulto mesmo em frente ao balcão. Era uma 
senhora idosa, que devia ter por volta de setenta e cinco anos.
 - Boa noite, em que posso ajudá-la? – Perguntei-lhe.
 - Boa noite. Eu não me estou a sentir muito bem… – ela falava devagar, 
como se procurasse tempo para escolher as palavras certas.
 - Mas o que está a sentir exatamente? – Questionei.
 - Estou com um pouco de dor de cabeça e com umas tonturas… – devia 
ser por isso que falava tão devagar. Estava a tentar controlar as tonturas.
 Disse-lhe então que esperasse um pouco para eu ir chamar o enfermeiro. 
Só não lhe disse que também ia ter de esperar pela chegada do médico, que 
ainda cá não tinha posto os pés.
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 Fiz o registo da senhora, a Dona Joana, e depois fui então chamar o 
António. Ele levou a senhora para dentro de um consultório e o mais certo é 
ter-lhe começado a medir as tensões e a medir-lhe a temperatura para já ter 
os dados todos assim que o médico chegasse.
 Enquanto isso, eu fiquei na tesouraria a ver se o médico chegava. Já 
eram nove horas. Nada. Ainda não havia sinais dele. Comecei a questionar-
me se ele viria mesmo. Se não viesse seria uma desgraça. E se acontecesse 
alguma coisa ao Dr. Alvim? E se aquela senhora necessitasse mesmo de 
assistência urgente? Nem queria pensar no que podia vir a acontecer.
 Estava tão preocupada a pensar em tudo isto que mais uma vez não 
dei pela presença de alguém até essa pessoa estar mesmo à minha frente e 
dirigir-me a palavra. Era a Regina, que me veio cumprimentar e dizer que já 
tinha ido levar o jantar ao Dr. Alvim, pelo que podia conversar um pouco. Ela 
ainda não tinha dado conta da falta do médico. Tinha estado o tempo todo 
na secção de internamento para ter a certeza que o Dr. Alvim comia alguma 
coisa. A reação dela à notícia foi como a minha. Choque. Preocupação. Não 
podia faltar-nos o médico.
 E eis então que ele chega, com uma menina nos braços. Ela não devia 
ter mais de sete anos. Chorava. O seu braço direito tinha uma queimadura 
bem forte. Pela cara de preocupação dele, a menina devia ser sua filha.
 - Preciso do António no meu consultório agora. É urgente. Digam-lhe 
que venha já. – Disse o médico mal entrou pela porta de vidro.
Nem pensei duas vezes. Fui a correr até ao consultório onde o António 
estava com a Dona Joana e informei-o da situação. Ele saiu rapidamente, 
deixando-me sozinha com a pobre senhora. Aproveitei para conversar um 
pouco com ela. A confissão que ela me fez deixou-me completamente sem 
palavras:
 - Eu tenho de lhe dizer uma coisa. Não precisam de estar a fazer estes 
testes todos. Não se passa nada comigo. Eu só vim aqui para ter alguém 
com quem passar o Natal. É que eu estou sozinha, sabe? O meu falecido 



   Contos de Natal 2017 89  

marido já não está comigo há dois anos e os meus filhos estão emigrados 
na Alemanha. Eu não tenho ninguém. Por isso peço-lhe que me deixe ficar 
aqui convosco.
 Senti uma lágrima a escorrer-me pela bochecha. Disse-lhe de imediato 
que ninguém a ia mandar embora, que podia ficar ali connosco e que seria 
um prazer tê-la ali. Ela sorriu e foi comigo para a tesouraria.
 A Regina ainda lá estava. O Dr. José devia ter-lhe dito para ficar ali 
e que a sua ajuda não era necessária, que ele e o António conseguiam 
tratar do assunto, pois caso contrário estaria a ajudar a tratar da menina. 
Expliquei-lhe então a situação e ela sugeriu que fôssemos fazer companhia 
ao Dr. Alvim, que também estava sozinho. Fomos.
 O pobre homem estava deitado na cama a ver televisão. Estava a dar 
a filmagem de um concerto de Natal. Era um som maravilhoso. Vozes de 
crianças e o som de uma orquestra que parecia celestial ecoavam no quarto. 
Quando ele deu pela nossa presença, sorriu. Ficamos os quatro a conversar 
durante um pouco até que decidi ir ver como estava a menina.
Já estava tudo bem, já tinha a queimadura desinfetada e o braço já estava 
ligado. Já não chorava. Perguntei-lhes se se queriam juntar a nós no quarto 
do Dr. Alvim. Disseram que sim. No entanto, eu e o António ficamos para 
trás. Eu para ir buscar as rabanadas, ele para ir buscar o presente de que 
pelos vistos já tinha conhecimento. Depois subimos as escadas e fomos ter 
com eles.
 O António abriu então o presente no meio de todos nós. Eram bolachas 
de gengibre com forma de sinos. Segundo ele, tinha sido a esposa a fazê-
las, porque adorava pastelaria.
 E foi assim que eu passei a minha noite de Natal. Num quarto da secção 
de internamento, com dois senhores idosos que mal conhecia, três colegas 
de trabalho e uma criança, a comermos rabanadas e bolachas de gengibre. 
Sem sabermos, acabamos por proporcionar uma alegria tão grande uns aos 
outros que foi quase indescritível. Não podia ter sido melhor…



* Pseudónimo 90

Beatrice Jones*

Carta a um recluso

 02 de dezembro de 2017

A ti e a mim,

 Tu estás preso nesse mundo, eu neste. Haverá alguma diferença? 
Enquanto eu estou confinada às regras desta sociedade, tu dessa.
 A nossa única diferença são os privilégios, pois, tirando isso, somos 
iguais! Farinha do mesmo saco contaminado, minerais da mesma água 
poluída. Somos ambos feitos da mesma raiva acumulada, tristeza engolida, 
felicidade mal exprimida. “Sentimentos”, dizem os “especialistas”…
 Mas foram esses mesmos “especialistas” que te puseram aí por algo 
que não fizeste, então, será que eles estão realmente certos? Será que 
podemos confiar na sociedade que, em vez de fazer os possíveis para nos 
ver bem, faz os impossíveis para nos obrigar a seguir todos os seus padrões? 
Sociedade que dá privilégios a quem pagar mais.
 Na visão do ser supremo de qualquer religião somos todos iguais, mas 
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aos olhos dos simples mundanos, és alguém conforme o dinheiro que tens.
 Condenado por crime que não cometeste, mas empurrado com 
brusquidão para uma cela que não te pertence. Tudo isto porque estavas 
no local errado à hora errada a tentar salvar uma vítima das mãos do seu 
agressor, o mesmo que foi ilibado. A isto é o que se chama a “justiça” dos 
países desenvolvidos.
 Lembro-me como se fosse agora... eles a arrastarem-te para aquele 
carro como se fosses tu o assassino, enquanto o verdadeiro monstro estava 
mesmo ao lado deles com uma expressão confusa, mas aliviada, como se 
lhe tivessem tirado um peso de cima. Peso esse que te atiraram para cima 
das costas, sem sequer poderes protestar.
 Mas como tu, muitos. Uns foram aí parar injustamente, outros foram 
vítimas de momentos irracionais, cada um com o seu Karma. Mas apesar 
disso, sois todos iguais, apesar de diferentes causas da vossa estadia aí, 
não sois diferenciados. Só aí é que todos os mortais não tão abastados 
podem ser tratados como iguais.
 Achas que eu um dia irei “pagar” injustamente por algo que não fiz, por 
uma causa que defendi? Todos estamos sujeitos a isso e, nessa altura, tu e 
eu seremos mais iguais do que nunca.
 A esta pergunta se chama de grande incógnita, pois o que manda nosso 
futuro são as nossas acções e as acções dos outros em prol ou contra nós.
 E as tuas acções em prol dos outros e dos outros contra ti levaram-te para 
longe de mim nesta época, época em que te conheci, mais especificamente 
na véspera de Natal. Lembro-me perfeitamente desse dia …
 Estávamos os dois no jantar de Natal solidário da junta de freguesia, 
não nos conhecíamos de lado nenhum e fomos destacados para fazer uma 
parceria de animadores para os mais pequenos. Esse dia está gravado na 
minha memória, não como um Natal diferente, mas sim como o dia em que 
conheci uma das melhores pessoas da minha vida!
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 Depois desse feriado muitos mais passamos juntos. Lembras-te de 
quando foste a minha casa ver um filme de terror e à noite ligamos um ao 
outro com medo de apagar as luzes? Eu estava muito assustada, mas a tua 
voz tranquilizou-me e acabei por conseguir adormecer e sonhar com o teu 
sorriso…
 Desde que tu aí estás parece que houve um congelamento de tempo. 
Tudo demora bem mais a passar, principalmente os maus momentos. Aqueles 
momentos em que só me apetece gritar de tão frustrada que me sinto por não 
ter podido fazer nada! Eu devia ter recolhido mais provas, ter comunicado 
com mais testemunhas! Se eu tivesse feito isso tu talvez não estivesses aí, 
ou talvez de nada tivesse adiantado e o teu destino já estivesse traçado!... 
Nunca saberemos.
 Se para mim estar aqui é difícil, para ti muito mais doloroso é estares 
rodeado de muros de pedra a cumprir a sentença de outro alguém! Eu sei 
que no início foi pior, mas nessa altura ainda tinhas esperança, agora ela 
está quase extinta. Mas não a abandones, pois faltam cada vez menos dias 
para seres libertado da prisão em que estás para a prisão em que nós, os 
restantes, vivemos. Só te peço que aguentes mais um bocado e que tentes 
sonhar com um novo amanhã todas as noites.
 Apesar da noite dever estar repleta de sonhos, a minha é invadida pelo 
pesadelo que foi perder-te. Certas noites nem dormir consigo, com medo de 
tornar a reviver o momento que mudou a nossa vida para sempre. Tenho a 
certeza que esses momentos também nunca da tua mente saíram, por mais 
que tu os queiras apagar, são uma tatuagem memorial em ti…
 Era uma tarde chuvosa de inverno, estávamos os dois no minimercado 
a fazer umas compras de última hora para a festa do Dindo, até que um 
homem que aparentemente estava a fazer as suas compras saca uma arma 
e aponta para o caixa e exige que o mesmo lhe dê todo o seu dinheiro. O 
caixa, aflito, obedece. Mas tu não te deixas-te ficar e foste sorrateiramente 
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por trás do assaltante e prendeste-o entre os teus braços para ele não 
conseguir escapar enquanto lhe tentavas tirar a arma, até que se ouve um 
disparo… pelos vistos a arma estava destravada e acertou no tórax de um 
senhor de idade, que mais tarde, acabou por falecer, e com ele todas as tuas 
possibilidades de uma vida melhor. Mas nesse momento a arma estava na 
tua mão e tu foste considerado culpado.
 Tentaste ser um herói para todos e acabaste por ser condenado por um 
acidente.
 O assaltante foi condenado a uma pena suspensa, mínima comparada 
com a tua, devido a ser o filho drogado de um juiz qualquer que apenas 
queria dinheiro para continuar a alimentar o seu vício pela calada.
 E a justiça portuguesa ainda diz que não diferencia classes sociais, 
nem quero imaginar se diferenciasse!… Mundo podre o nosso!
 Daria tudo para estares aqui comigo, a celebrar a época da união e do 
quão bom é ser-se diferente num Mundo igual!
 És e sempre serás meu amigo, meu irmão, meu amante, parte de mim! 
Espero que a parte de mim que tens refém esteja intacta, pois a parte de ti 
que furtei continua inteira e bem amada, mas cheia de saudades tuas, de 
estares junto a mim para voltarmos a ser um só.
 Tenho a esperança de que no próximo Natal isso aconteça.
 Abraços apertados e beijos babados dos que mais te amam, 

A tua outra metade,
Beatrice Jones



* Pseudónimo 94

Coruja*

Encontrar a alegria 
na solidariedade

 Rafael vivia numa pequena e acolhedora aldeia, e como todas as 
crianças, adorava o Natal. Era um menino irrequieto, mas amável e tinha 
o dom de espalhar alegria por onde passava. As férias do Natal estavam à 
porta e Rafael estava muito entusiasmado para poder brincar na neve com 
os amigos e descobrir os recantos e encantos daquela aldeia.
 O último dia de aulas tinha chegado e a euforia instalou-se na escola. 
Entre doces e salgados que cada um trouxe para o lanche partilhado, 
debatiam, entre eles, os presentes que iriam pedir ao Pai Natal. A professora, 
ao desejar um feliz Natal aos alunos, desafiou-os a praticar boas ações 
durante as férias e, assim, viverem o espírito natalício. Rafael foi para casa 
a pensar na proposta da professora e a imaginar como seria fazer alguém 
feliz. À noite, já com a cabeça sobre a almofada, pensou “amanhã, a minha 
missão começa!”.
 No dia seguinte, logo de manhãzinha, Rafael já estava a sair de casa. 
Lembrou-se que o Sr. João, o pastor da aldeia, ia todos os dias levar o 
rebanho às pastagens e, talvez, se tivesse uma ajudinha, conseguiria voltar 
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mais cedo. O Sr. João aceitou a sua proposta e foram os dois com o rebanho. 
No fim da manhã, voltou para casa para ajudar a mãe nas tarefas para o 
almoço. Depois de almoçar, foi ter com os amigos para brincarem.  No seu 
percurso, passou pela mercearia, onde ia a sair a sua vizinha carregada 
de sacos, e logo, se prontificou a ajudá-la com o carregamento. Dada por 
concluída a tarefa, foi para o parque brincar. No final da tarde, voltou para 
casa e sentiu-se realizado ao pensar nas boas ações que fizera durante o 
dia. Foi aí que constatou o quanto foi gratificante para ele ajudar os outros, 
pelo que decidiu que aquele dia seria não o fim das suas boas ações, mas o 
início de uma vida solidária.
 Na manhã seguinte, acordou com alegria e entusiasmo para continuar 
as suas atitudes caridosas. Decidiu começar por visitar os idosos do lar, pois 
estes também merecem e necessitam de carinho e atenção, e mais tarde foi 
ter com os amigos para jogar aos berlindes.
 Os dias passavam e as tarefas iam aumentando e o Rafael estava 
contente ao ver que as suas boas ações estavam a deixar as pessoas felizes. 
Nos dias até ao Natal, fez um puuco de tudo: ajudava a mãe nas tarefas 
domésticas, os vizinhos no campo, auxiliava as pessoas com os sacos das 
compras, participou numa campanha de recolha de lixo, visitava os idosos e 
fazia alguns recados que a vizinhança pedia.
 Faltava um dia para o Natal. O Rafael estava ansioso com a chegada 
do Pai Natal. Será que iria receber os presentes que tinha pedido e tanto 
desejava? Na carta que lhe enviara, mencionou que, ao longo do ano, tinha 
sido um aluno exemplar e um menino bem comportado, para justificar que 
merecia o que tinha pedido. Bem, teria que esperar pelo dia seguinte para 
ver. A mãe andava atarefada com os preparativos para a ceia de Natal e 
como não precisava a ajuda, Rafael e os primos correram para o largo da 
igreja, onde se preparava a grande gueira para essa noite. Toda a gente 
contribuía com lenha de casa, porque o fogo ardia até ao nascer do dia. 
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Quando tudo já estava organizado, cada um regressou a sua casa, pois 
estava a aproximar-se a hora da ceia. A família de Rafael, pais, tios, primos 
e avós, reuniu-se à mesa para degustarem as várias iguarias natalícias que 
a mãe e a avó tinham preparado. Era um momento importante, pois era 
dos únicos do ano em que estavam todos juntos e o Rafael gostava muito 
deste convívio familiar. Desde o bacalhau ao polvo, e das rabanadas aos 
sonhos, tudo estava delicioso. Mas, o que o Rafael mais gostava, era o 
leite-creme que a avó fazia. No fim do jantar, todos ajudaram a levantar 
a mesa, e prepararam-se, com os seus agasalhos, gorros e luvas, para, 
em família, assistirem à misa do galo. É uma tradição que a avó do Rafael 
gosta de ver cumprida. No fim da cerimónia religiosa, a população daquela 
aldeia reuniu-se à volta da fogueira que alguém já tinha acendido. Todos 
confraternizavam, novos, velhos, amigos e vizinhos. Entretanto, Rafael e os 
primos começaram a ficar cansados e os pais levaram-nos para casa. Ao 
chegarem, Rafael preparou-se para ir dormir e, depois de se deitar, como o 
cansaço era tanto, adormeceu.
 Na manhã seguinte, como de costume, o Rafael foi o primeiro a acordar. 
Levantou-se com entusiasmo e correu para junto da árvore de Natal. Ao 
chegar perto desta os seus olhos brilharam. Estava rodeada de presentes! 
Procurou os que tinha o seu nome, e começou a abrir, um por um. O livro 
que tanto queria ler, o carro telecomandado, as sapatilhas e a bola de futebol 
que tanto queria ...tinha recebido tudo! Preparou-se rapidamente para sair 
de casa, e foi bater à porta da casa dos primos, para que viessem jogar 
futebol com a sua bola nova. Enquanto brincavam e conversavam sobre os 
presentes, repararam que estava um menino sentado no banco do parque 
que aparentava estar triste, o que era estranho, pois era um dia feliz para as 
crianças. Aproximaram-se dele e perguntaram porque estava assim. Com 
um olhar cabisbaixo, ele respondeu que não tinha recebido nada no Natal. 
Para o animarem, convidaram-no para jogar com eles, mas o Rafael, não 
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satisfeito, correu até casa para ir buscar um dos seus presentes; o carro 
telecomandado. Voltou ao parque, e aproximando-se do menino, ofereceu-
lhe o brinquedo dizendo-lhe que este o faria mais feliz do que a ele. O menino, 
com um grande sorriso, agradeceu e brincaram todos juntos.
 No regresso à escola, a professora perguntou aos alunos se tinham 
cumprido o desafio que tinha proposto e quais foram as boas ações que 
fizeram. Ao chegar a sua vez, Rafael contou a sua história, a professora ficou 
muito orgulhosa e muito emocionada. Para terminar a aula, a professora 
reforçou que melhor do que receber muitos presentes, é fazer os outros 
felizes.
 Ser solidário para com os outros, ajudar quem mais precisa, partilhar 
aquilo que temos com alguém que não tem, são ações que só por si nos 
causam sensações de felicidade e emoção que não conseguimos sentir, 
nem quando recebemos o presente mais caro do mundo.
 Missão cumprida para o Rafael.



* Pseudónimo 98

Flor*

O milagre da vela

 Numa manhã chuvosa e gélida, típica da época, a família Cooper 
preparava-se para percorrer uma longa viagem. A caminho para a casa onde 
iam passar o Natal, a voz doce e ternurenta da pequena e adorável filha mais 
nova, interrompeu o profundo silêncio que parecia permanecer constante 
durante a viagem.
 Após a menina ter intervindo, os seus irmãos Simão e Beatriz, de uma 
forma cruel e brusca, interpelaram-na, pedindo que se calasse, uma vez que 
o seu irmão estava a ouvir música e a sua irmã a concluir um trabalho para 
ciências, o que, novamente, provocou divergências entre os irmãos.
 O seu pai de maneira que, não houvesse mais confusões, ordenou que 
deligassem os telemóveis, computadores e que interagissem uns com os 
outros, que vivessem o espírito natalício.
 Ao fim de quatro horas de uma longa e atribulada viagem, prestes a 
chegar, ouviram na rádio que se esperava para a véspera de Natal, uma 
grande e devastadora tempestade, como já não acontecia há muito tempo.
Depois de ouvirem a notícia e terem parado o carro, todos ficaram espantados. 
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Seria aquele o mágico local onde iriam passar o Natal? O silêncio falou por 
si. Apenas o entusiasmo e alegria se via na bela e macia face da menina que 
de uma forma tranquila abriu a porta, da fascinante casa.
 A casa construída pelo pai, arquiteto, era um presente para a esposa 
e para os filhos. Era aconchegante, pequena, bonita e notável pela grande 
árvore de natal que lá se encontrava.
 Anoitecera, o jantar estava na mesa e apenas um silêncio sepulcral 
pairava naquela sala. Estavam todos nos telemóveis, até mesmo o pai, que 
dava sempre a desculpa de que tinha muito trabalho. Parecia que o espírito 
natalício daquela família tinha desaparecido.
 Apenas a mãe Ele cabelos loiros, macios, de olhos azuis, conversava e 
interagia com os seus filhos, interpelando-os de forma carinhosa e tranquila. 
Ela era totalmente o contrário do seu marido, que era rígido.
 Anoitecera, o jantar estava na mesa e apenas um silêncio sepulcral 
pairava naquela sala. Voltaram todos aos telemóveis, até mesmo o pai, que 
dava sempre a desculpa de que tinha muito trabalho. Parecia que o espírito 
natalício daquela família, mesmo com a surpresa da casa, se tinha esbatido.
 Apenas a mãe, com uma expressão serena, emoldurada pelos seus 
cabelos loiros, macios, e ternurentos olhos azuis, tentava conversar e interagia 
com os seus filhos, interpelando-os de forma carinhosa e tranquila. Ela era 
totalmente o contrário do seu marido, que se tornou rígido, prepotente, sério 
e de poucas palavras, depois da grande adversidade que a vida lhe colocou. 
Permanecia com um ar infeliz. Há muito que não sorria e que se perdera o 
espírito daquela família com a tenebrosa morte da pequenina Benedita, que 
faleceu com cinco meses, na altura do Natal.
 Os dias foram decorrendo, aproximava-se o dia de consoada, mas,
com exceção da mãe e da filha mais nova, cada um continuava no seu 
mundo, eram parcas as palavras que trocavam, entre si. A tempestade, com 
a qual já se contava, rapidamente deu os primeiros sinais, desde a enorme 
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queda de neve que provocou o encerramento das estradas ao frio e aos 
ventos fortes. Nessa noite os Cooper foram dormir, até que ouviram o barulho 
estridente de alguém· a bater à porta. Era uma família que se dirigia para as 
montanhas e ficou encurralada pela neve.
 De forma simpática e solidária, os Cooper sugeriram-lhes que entrassem 
e que se pusessem à vontade, como se estivessem em sua própri casa. 
Era uma família pequena, composta pelos pais e dois filhos. Agradeceram a 
hospitalidade e a preciosa ajuda que lhes estavam a prestar. Depois de terem 
entrado e se terem apresentado, emprestaram-lhes roupa seca e quente e 
indicaram-lhes os respetivos quartos. Será que o aparecimento desta família 
vai operar um milagre? 
 O silencio antes se tornava impossível era agora o menor dos problemas. 
Rapidamente, todos se relacionaram muito bem, começaram, inicialmente, 
por se conhecer e, embora parecesse estranho, felizmente todos se uniram 
escrevendo mensagens com cheirinho a espírito de Natal, para tornar ainda 
mais notável e bela árvore que se encontrava na sala. Enquanto os jovens 
se entretinham com a árvore, a mãe Cooper e o pai e mãe da família Conner 
preparavam uma bela mesa e um delicioso jantar.
 Enquanto todos se divertiam e conversavam, Miguel Cooper continuava 
no telemóvel, dizendo que estava a tratar de negócios. A relação entre os 
pais Cooper já não era a melhor, não existia diálogo o carinho estava a 
diminuir, o divórcio tornava-se uma opção.
 Finalmente chegou o dia tão esperado, a consoada de Natal. No entanto, 
pairava no ar o incómodo entre o casal Cooper .. Os Conner
após se terem apercebido da situação, tomaram a iniciativa de tentar ajudar.
 Era quase meia-noite, quando os Conner convidaram os Cooper a 
participarem num jogo que era tradição na sua família há muitos anos. Estes 
aceitaram. O jogo consistia em pegar numa vela e cada pessoa falar das 
situações que mais a perturbou, ao longo do ano, agradecendo à família e 
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pedindo desculpa pelos seus erros. O momento esperado tinha finalmente 
chegado, quando a vela parou nas mãos de Miguel este, em vez de aproveitar 
a situação para desabafar, refugiou-se uma vez mais no trabalho e apenas 
fez referência ao mesmo. Esta situação criou um grande desapontamento, 
em todos!, principalmente na sua mulher, Joana.
 A hora da troca das prendas tinha chegado e os irmãos Cooper tiveram 
a excelente ideia de dividir as suas prendas com a outra família. Após este 
momento de convívio deitaram-se todos na sala a conversar e, naturalmente, 
foram adormecendo. A meio da noite, Joana acordou para procurar um 
comprimido para a sua cefaleia, Miguel, sentindo-se inquieto desde o jogo 
da vela, apercebeu-se e foi ter com ela para conversarem. Miguel colocou as 
mãos na cara e começou a chorar. Joana abraça-o e, de forma ternurenta, 
pede-lhe para que abra o seu coração. Então, Miguel confessa que o refúgio 
no trabalho tem sido a forma que encontrou para superar a morte da sua 
menina. Admite o seu egoísmo, uma vez que Joana também sofreu esta 
perda e que toda a família padecia com a sua distância.
 Eis que assim aconteceu a magia de Natal!



* Pseudónimo 102

Formiga*

Coração de Natal

 Estávamos na época natalícia! As pessoas preparavam-se para receber 
os familiares, enfeitavam as suas casas com luzinhas e decorações de 
Natal, os mais esquecidos aproveitavam para realizar as compras de última 
hora, enfim, uma autêntica correria para que no dia da reunião familiar, tudo 
corresse bem! Era uma ocasião mágica e a união e felicidade das pessoas 
era bastante notória! O reencontro com os familiares que moram longe, o 
convívio e diversão, o momento de abrir os presentes, ansiado por todas as 
crianças, tudo isto conjugado, tornando assim o dia, realmente, encantador!
 Pedro era um exemplo dessas crianças e, apesar de ainda ser muito 
novo já tinha consciência de tudo o que o rodeava! Era um menino altruísta, 
pois desde muito cedo a sua família foi-lhe incutindo prodigiosos valores. 
Pedro tinha a perfeita noção de que, infelizmente, nem todas as pessoas 
tinham a possibilidade de desfrutar do dia de Natal. O que para uns tinha 
tudo para ser um dos dias mais felizes do ano, traduzia para outros, apenas 
mais um, completamente monótono.
 Pedro encontrou um menino com uma expressão triste e cabisbaixa, 
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que estava na rua a engraxar sapatos. A personalidade de Pedro não lhe 
permitia seguir com indiferença o seu caminho e, então, parou em frente ao 
menino. Numa pequena conversa, percebeu que este era muito pobre, os 
seus pais eram doentes e ele não tinha a oportunidade de andar na escola, 
dado que as suas possibilidades económicas não o permitiam. Durante o dia, 
trabalhava com o objetivo de juntar dinheiro para ajudar a família, mas nos 
últimos dias trabalhava também à noite, como engraxador de sapatos, pois 
tinha uma irmã pequenina e desejava que ela pudesse receber um presente 
no Natal.
 O relato daquela história comovente, fez Pedro refletir, e decidiu ajudar 
o menino da forma que podia. Como tinha dinheiro consigo para comprar o 
que a mãe lhe pedira, perguntou-lhe o que a sua irmã desejava receber no 
Natal. Ele respondeu que ela não tinha pedido nada, uma vez que, apesar 
de ser pequena, conhecia as dificuldades que a família enfrentava. Pedro 
questionou sobre o que pretendia oferecer à irmã e ele revelou que uma 
simples boneca, iria fazer toda a diferença. Dirigiram-se então para a loja 0e 
brinquedos, que se situava a poucos metros dali. 
 O menino não estava habituado a muitos luxos, pois provinha de uma 
família modesta e com princípios. Por isso, quando entraram na loja e se 
dirigiram à secção das bonecas, Pedro deu-lhe a liberdade de escolher a 
que quisesse. Devido à sua simplicidade e não querendo aproveitar-se da 
bondade do rapaz, optou pela mais barata que havia. Perante a atitude do 
menino, Pedro ficou impressionado e vendo que ainda lhe restava dinheiro, 
pediu-lhe que escolhesse um presente para si. Ele recusou a oferta, mas 
Pedro insistiu e o menino acabou por ceder. Assim, ambos saíram da loja 
felizes e o rapaz ficou imensamente agradecido a Pedro pelo seu gesto. 
Nesse momento, sentiu-se completo, pois percebeu que tinha cumprido o 
seu dever de Natal, já que este é um tempo de compaixão e solidariedade.
 Pedro despediu-se do seu novo amigo e disse-lhe que esperava vê-lo, 
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em breve. De seguida, voltou para casa sem executar a tarefa que a mãe 
lhe tinha incumbido. Quando entrou, esta reparou no seu grande sorriso, 
perguntando-lhe o que se tinha passado para não trazer o que lhe pedira. O 
filho contou-lhe que tinha encontrado um menino necessitado no caminho, 
que trabalhava para ajudar a família e dar um presente à irmã, no Natal. 
Também referiu que tinha aplicado os valores que lhe tinham sido dados, 
usando o dinheiro para comprar uma prenda para o menino e a sua irmã. 
Desta forma, a sua mãe ficou orgulhosa pela atitude do filho e percebeu que 
este tinha assimilado os seus ensinamentos, fazendo com que uma família 
pudesse passar a quadra natalícia de uma forma mais feliz. Curiosa, a mãe 
de Pedro pediu-lhe para conhecer a família do menino.
 Alguns dias depois, as duas famílias encontraram-se e foram almoçar, 
tendo os pais do menino aproveitado para agradecer o que Pedro fez pelos 
seus filhos. Assim, através de um pequeno gesto, surgiu uma verdadeira 
amizade, ajudando-se mutuamente.



* Pseudónimo 105

Luna*

Um Natal com 
problema

 Algum tempo atrás na altura do Natal, uma rapariga que se chamava 
Bruna de olhos e cabelo castanhos, magra, simpática e que vestia um vestido 
rosa claro que conheceu uma rapariga de cabelo loiro, olhos azuis, magra 
que estava vestida com um vestido prateado e que se chamava Ambár.
 A Bruna e a Ambár foram se conhecendo melhor. A Bruna tinha uma 
melhor amiga que se chamava Luna, ela é inteligente, magra e com cabelo 
e olhos castanhos que disse a Bruna que a Ambár não é de confiança. Dois 
dias antes do Natal, as ruas, os carros e as casas estavam completamente 
cobertas por neve. Dentro de casa a Ambár estava a tomar pequeno-almoço, 
quando teve uma ideia. Ela foi à procura da coisa mais importante do Natal e 
da sua tia o cofre do Natal onde a tia guardava as suas recordações do Natal 
de pequena com a sua irmã que já tinha morrido. Então a Ambár decidiu 
queimar o cofre junto com as recordações num caixote de lixo na cozinha 
da casa que era grande, com móveis e frigorífico cinzento com a mesa e as 
cadeiras pretas. A Ambár pousou o caixote de lixo dentro de um armário e 
começou a arder o armário, o alarme começou a tocar. Quando os bombeiros 
chegaram para apagar o fogo a Ambár acusou a Bruna de ter sido a culpada 
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chegaram para apagar o fogo a Ambár acusou a Bruna de ter sido a culpada 
de tudo o que estava a acontecer mas quando a tia da Ambár a Sheron disse 
a Bruna:
 - Tu e os teus pais estão expulsos desta casa! - disse com muita raiva.
 - Mas porquê?
 - Tu queimastes as minhas recordações de crianças com a minha irmã 
que já morreu e pior podias ter ardido a casa toda!
 - O quê eu não era capaz.
 - Vocês têm dias para saírem desta casa.
 A Bruna foi contar aos pais e os pais dela acreditaram nela, mas como é 
que iam provar que a Bruna não era a culpada. Quando a Bruna perguntou:
 - Pai, a casa não tem câmaras de vigilância dentro e fora de casa.
 - Sim tem, Bruna. Vou buscar a câmara e depois mostro-te.
 O pai da Bruna, Vítor, a mãe Isabel que eram ambos simpáticos e de 
cabelo e olhos castanhos, magros e simpáticos e que tiveram a ajuda dos 
outros dois filhos Alexandre e Duarte que também eram magros, simpáticos e 
de cabelo e olhos castanhos. Eles os quatro foram buscar a camara e alguns 
ficaram cá fora a ver se vinha alguém, conseguiram-na e amostraram-na a 
S. Sheron e ela ficou furiosa e com a Bruna a sua beira pediu-lhe desculpas 
e disse a Ambár:
 - Não fui eu, não tens provas!
 E Bruna mete-se:
 - Eu tenho provas e podes vê-las.
 Ambár quando acabou de ver o vídeo pediu desculpas as duas e Bruna 
disse:
 - O pior é que eu confiava em ti, agora já não confio.- disse Bruna triste.
 - Desculpa!
 E depois desse dia a Ambár aprendeu a lição e nunca mais fez uma 
destas. E aprendemos que a verdade vem sempre a de cima. E passaram o 
Natal sem problemas e felizes para sempre.



* Pseudónimo 107

Maria*

A história de Natal

 No Natal passado, uma menina chamada Franciny foi para um orfanato, 
porque seu pai tinha acabado de morrer e sua mãe não tinha possibilidades 
para cuidar dela. Quando a menina chegou ao orfanato, ficou assustada e 
queria voltar para a sua casa, só que já não podia.
 A dona Margarida foi quem a recebeu. Ela era feia, muito magra e muito 
mal- humorada. Pegou na Franciny e levou-a para o quarto das raparigas. 
Quando a menina entrou lá dentro, aquilo estava quase vazio, só existia 
quatro camas, não tinha cortinas nem brinquedos.
 A Franciny muito triste perguntou se não havia mais meninas com quem 
partilhar o quarto. A Maria (a outra órfã) disse que havia pouco raparigas com 
quem pudesse falar, partilhar coisas... Maria depois foi amostrar algumas 
instalações do orfanato, apresentou-a às raparigas e falaram como é que ela 
chegou ali. Franciny não queria falar desse assunto porque lhe fazia lembrar 
do seu pai e dos momentos em que estavam juntos, mas em cima de tudo ia 
ser o primeiro Natal que ela ia passar sem a sua família.
 Franciny quando foi à sala viu que não havia árvore de Natal, presépio, 
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efeitos, não havia nada de Natal então ela perguntou à Maria:
 - Maria aqui vocês não têm árvore de Natal?
 - Não, porque a dona Margarida não gosta de Natal. É por isso que aqui 
nada está decorado.
 - Posso fazer mais uma pergunta?
 - Sim, se eu souber responder.
 - Aqui têm brinquedos? -perguntou Franciny.
 - Também não. Dona Margarida não gosta de brinquedos. Mas por que 
perguntas?
 - Meu pai antes de morrer deu-me um anjo.
 - Então tens de esconder isso senão ela tira-te o anjo e nunca mais o 
vês.
 Franciny com medo guardou no bolso do casaco e foi para o quarto. Ela 
foi para a varanda do quarto e após isso desceu pelas escadas sem dizer 
a ninguém. Franciny andava pelas ruas até chegar a uma loja de muitos 
brinquedos e lá estava o “Pai Natal”.



* Pseudónimo 109

Mário Dias*

Recomeçar

 No luxuoso bairro Faia, já na hora do pôr do sol, a luz terna e especial 
daquele dia de Natal raiava num tom suavemente alaranjado. Este brilho 
transpunha as janelas e coloria a mansão do número dois de uma cor intensa 
mas delicada.
 Na grande sala de estar dos Amorim, a imponente árvore de Natal 
erguia-se ao lado de uma janela. O pinheiro que se estendia desde o chão 
ao teto era verde e castanha, porém o momento do pôr do sol dava-lhe um 
tom amarelo torrado.
 Esta rica família era constituída por quatro elementos: Sr. João Amorim, 
Sra. Matilde Amorim, José, com cinco anos e Miguel com nove.
 Na casa trabalhava Lúcia, uma menina de onze anos. Recebia um 
salário semanal, de forma a conseguir pagar a renda do apartamento onde 
vivia. Viva só. Lúcia fugira de um orfanato aos nove anos, na esperança de 
que a sua vida pudesse melhorar. Sonhos que só uma criança consegue 
acreditar!
 Nada tinha melhorado, claro, apesar talvez do magro salário que agora 
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recebia. A mansão onde os Amorim viviam era grande, e apesar de à Lúcia 
caber apenas a realização das tarefas domésticas na fachada poente, já era 
trabalho pesado e duro para uma pequena criança de onze anos. Mas se a 
casa era grande, maior era a sua solidão… Mas também a sua esperança. 
O sonho que acalentava de ser feliz, aumentava dia para dia e aquecia-a 
de dentro para fora. Um calor interior que contrastava com o frio gélido do 
Inverno Natalício. Tantas noites chorava até se acalmar com a imagem da sua 
mãe a rodopiar com ela nos seus braços. Que acontecera à felicidade que 
a vida lhe tinha prometido? Que acontecera ao seu futuro promissor? Onde 
estavam os amigos que rodeavam a sua casa naquele passado longínquo? 
Gritava em surdina. Revoltava-se com o Universo. Mas nada fazia com que 
este despertasse da sua indiferença. Ano após ano. Talvez também Lúcia 
devesse arrefecer, deixar de sonhar, e tornar-se também indiferente: apática. 
Mas não. Aquelas memórias, tal como um raio de luz, iluminavam o seu 
interior, e avivavam dentro de si aquela chama que se recusava a extinguir. 
Aqueciam-lhe a alma na crença de um futuro promissor, tal como o que lhe 
tinha sido roubado.
 Na casa, ninguém se preocupava com a Lúcia. Não era por mal, 
não era pensado. Apenas mais uma atitude típica na sociedade em que 
vivemos. Sempre compenetrados no nosso dia-a-dia, demasiado ocupados 
e concentrados no nosso pequeno Universo absorvente. Um bom dia, um 
sorriso, um obrigado, um por favor... A exceção seria talvez a Sra. Matilde, 
que sempre revelara uma certa empatia com a menina.
 A nossa menina vivia a três quilómetros num apartamento arrendado. 
Todos os dias caminhava esta distância absorta, ela também, nos seus 
próprios pensamentos, sonhos e medos. Todo o dia lavava, esfregava e 
limpava o pó na fachada poente, e todos os dias se despedia dos patrões 
com um receio, cada dia maior, de que a sua vida nunca melhorasse. A 
sua infância estava a passar e o mundo começava a pintar-se do preto e 
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branco dos adultos. Começava a ser difícil vencer esses monstros que se 
apoderavam da sua alma.
 Naquele dia, no entanto, tudo parecia diferente. Lembremo-nos: Lúcia 
tratava da fachada oeste da casa, lado para o qual o sol se põe. Mas neste 
vinte e quatro de dezembro, naquele pôr do sol, Lúcia viu a esperança de 
uma mudança na sua vida.
 Podia ser apenas um sonho de criança, sim, mas Lúcia sentiu que era 
real. E não é o sonho que comanda a vida?
 Lá fora estava frio, e o chão estava coberto com a neve dos últimos dias. 
Enquanto Lúcia esfregava o último degrau da escadaria principal, chegou-
lhe aos ouvidos uma melodia tranquilizante, que lhe derretia o coração. Que 
música seria?
 Acabou de limpar o último degrau à pressa e sentiu o seu coração a 
guiá-la até à música. Era uma sensação estranha: o silêncio tão pacífico no 
exterior da casa contrastava com aquele som suave e ao mesmo tempo tão 
envolvente.
 Era um piano, posicionado no salão principal, na fachada norte da casa. 
Uma sala com paredes douradas, esculturas, pinturas no teto e rodeada de 
espelhos. O piano que produzia aquele som mágico e envolvedor era também 
dourado, não contrastando com o resto da sala. Quem poderia tocar assim? 
Seria um anjo?
 Lúcia não resistiu a espreitar por uma frincha da porta, e conseguiu 
observar João e Matilde a dançar, de braço dado, com Miguel a tocar muito 
suavemente uma música de Natal e José a observar.
 Surgiram lágrimas nos olhos azuis da menina de onze anos. Vislumbrou 
os seus pais a dançarem junto da lareira, na sua pequena casa nos Alpes. 
Umas semanas depois viriam a falecer num acidente em Espanha.
 Todas estas memórias trouxeram mais lágrimas aos olhos de Lúcia. Não 
conseguia pensar, nem se equilibrar. Cambaleou e caiu no chão escancarando 



   Contos de Natal 2017 112  

a porta. O seu rosto estava ao mesmo tempo lívido e lavado em lágrimas. A 
Sra. Matilde, mãe de dois filhos e como tal atenta aos sentimentos, correu 
para a beira da menina e levou-a para a sala.
 Matilde perguntou com a sua voz profunda e sotaque do sul do país 
o que se passava com a menina. Ainda a chorar, envolvida nos braços de 
Matilde Amorim, a menina contou-lhe a sua história de vida: de onde vinha, 
como fugira do orfanato, como os seus pais haviam falecido e assuntos como 
o que esperava de um Natal, o que sentia por trabalhar na mansão. Assim 
que começou, as palavras soltaram-se do seu interior como água jorrada por 
uma fonte e contou os seus sonhos, receios, as suas angústias … enfim, a 
esperança e visão que apenas as crianças conseguem ter.
 Face a esta situação, também Matilde se relembrou do seu próprio 
passado e dos seus sonhos encerrados em baús. Partilhou também com a 
menina esses sonhos e juntas conversaram durante muito tempo. Próximas, 
como mãe e filha. Por volta das oito badaladas, Matilde soltou um suspiro 
enquanto pensava. Como podia ter ignorado aquela criança? Como podia 
não ter reparado nos seus olhos tristes? Nas suas carências? Ela, uma filha 
de Deus nascida num berço de ouro? Olhou para o céu e sentiu que a mãe 
da menina a olhava. Sem julgamento, sem súplica. Mas com um sorriso. 
Soube o que fazer. Compreendeu de imediato a mensagem. Sabia que esta 
era a altura de retribuir um pouco o que lhe tinha sido dado. “Malhas que 
o Império tece”. Indiferença? Ou tudo tem o seu momento, o seu desígnio 
traçado nesta vida labiríntica.
 - Sabes que mais Lúcia? É Natal, sabias, todos recebem prendas, e 
este momento foi uma das melhores prendas que já recebi, e despertou-me 
a consciência para muitos desequilíbrios e desgraças neste nosso mundo e é 
por isso que te vou pedir… vem viver connosco. Terás uma vida plena, serei 
uma boa mãe para ti, terás irmãos, terás o que mereces e o que precisas: 
um futuro promissor. Aceitas?
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 Por momentos, Lúcia achou que os seus ouvidos lhe estavam a pregar 
partidas. Quando a sua consciência despertou, Lúcia saltou de alegria e 
abraçou Matilde, gritando um “sim” com toda a força que os seus pulmões 
lhe permitiram. “Obrigada Deus. Obrigada”, pensou.
 Matilde virou-se então e disse:
 - Ei… Lúcia, faltam prendas para ti. Vamos comprá-las ao outro lado do 
bairro? A resposta é fácil de adivinhar.
 Saíram as duas novas mulheres da casa de mão e braço dado, e 
contemplaram ambas o céu, num tom turquesa, momentos antes de cair a 
noite.
 Na viagem juntas falaram sobre como seria o novo quarto de Lúcia. 
Voltaram depois, e todos celebraram o Natal em família: os cinco.
 À hora da ceia, oraram humildemente a Jesus e a Deus, honrando-Os. 
Matilde não se sentiu mais só e por momentos viu, através de uma frincha da 
porta, a mãe. Sentiu que a mãe estava feliz. Fechou os olhos e agradeceu 
esta nova oportunidade, este recomeço.
 Sim, a menina de onze anos recém-chegada à mansão dos Amorim 
mudou a forma de pensamento da família em pouco tempo, com a sua 
humildade e com a sua pureza.
 Antes de ir dormir, Lúcia foi até ao jardim nas traseiras e sentou-se na 
relva a contemplar o céu. Uma estrela cadente rasgou então num movimento 
brusco mas leve aquele grande papel azul escuro repleto de estrelas que de 
tão longe pareciam pequeninas.
 E foi aí que Lúcia soube que seria para sempre feliz, e que tinha um 
papel a desempenhar no mundo.



* Pseudónimo 114

Panda*

Meia dúzia de 
brinquedos

 - Trrimmm- soou a campainha da escola.
 O Francisco entra na aula de Cidadania, senta-se e espera sossegado 
pela professora.
 Francisco andava no 5°ano e era um aluno com bom aproveitamento. 
A professora Raquel entra na sala e apresenta o tema da aula:
 - Bom dia, hoje, vamos falar de um tema lamentável- “A Pobreza” - este 
é um tema infelizmente atual! Hoje em dia, 18% da população em Portugal 
é pobre!
 Francisco estava bastante atento a tudo o que a professora dizia, pois, 
este tema sempre lhe interessou bastante!
 O dia passou e Francisco pensara em tudo o que a professora dissera. 
Ele achava a pobreza um caso extremo e que deveria ser resolvida, o 
mais rápido possível. Enquanto regressava a casa de autocarro, foi -se 
questionando:
 - O que posso eu fazer? Uma pequena criança, como eu, não consegue 
resolver um problema tão grande!
 O autocarro chegou à sua paragem, ele saiu, e quando chegou a casa 
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 O autocarro chegou à sua paragem, ele saiu, e quando chegou a casa 
foi-se deitar na cama. Estava sozinho, até que ouviu chegar o carro da mãe:
 - Boa tarde, filho está tudo bem? - gritou a mãe do fundo do corredor. O 
Francisco foi ter com ela e perguntou-lhe:
 - Mãe, agora que se está a aproximar o Natal, as crianças pobres 
recebem brinquedos?
 - Infelizmente, quase nenhuma recebe filho, porquê?
 - Por nada- respondeu Francisco enquanto a sua cabeça pensava 
nalguma maneira de mudar esta realidade.
 - Não recebem brinquedos e, provavelmente, não comem quase nada, 
pois a comida está muito cara, nos dias de hoje!
 Francisco voltou para o seu quarto e pensou durante algum tempo, até 
que chegou a uma conclusão:
 - Eu tenho imensos brinquedos que não uso, e não devo ser o único 
da escola! Isso mesmo! Amanhã, vou tentar falar com a minha professora 
Raquel! Tenho a certeza de que ela me irá ajudar!
 Francisco pegou nas chaves da garagem e organizou “uma dúzia” de 
brinquedos em bom estado, mas que já não gostava. Mandou uma mensagem 
para o grupo de turma para fazerem o mesmo e partilharem a mensagem. 
Francisco estava ansioso para ver o que a professora iria pensar da ideia.
 Tocou o despertador, o Francisco arranjou-se com imensa pressa!
 - Filho, porquê essa pressa toda? - indagou a mãe.
 - Hoje, tenho uma ideia muito importante para desenvolver na escola, 
mas depois eu conto-te tudo.
 - Está bem, depois quero saber de tudo!
 Francisco chegou à escola e, com grande entusiasmo, apresentou as 
suas intenções à professora Raquel, perguntando-lhe se o podia ajudar a 
organizar tudo. A professora achou a ideia fantástica e manifestou o seu total 
apoio! Francisco entusiasmado saiu a correr para combinar os pormenores 
com os amigos.
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 No dia seguinte, todos levaram imensos brinquedos e alguma comida 
enlatada. Organizaram tudo em caixotes e, com o peito cheio de orgulho e o 
coração repleto de alegria foram, na companhia da professora, doar tudo a 
uma instituição de crianças.
 Quando chegaram à instituição depararam-se com faces tristes, mas 
também, muito curiosas. No momento em que Francisco olhou para o lado, 
apercebeu-se de uma incrível árvore de Natal, mas naquela árvore havia algo 
de diferente. Francisco aproximou-se e quando reparou, ficou surpreendido, 
pois cada anjinho pendurado na árvore tinha um desejo de Natal,
os desejos eram sensacionais! Francisco voltou para perto da professora. 
Todos os meninos estavam a questioná-lo, ele sorriu, pediu a palavra à 
professora e disse:
 - Meninos, nós hoje viemos aqui por uma ótima causa. O Natal está-se 
a aproximar e é com uma enorme alegria que viemos oferecer-vos alguns 
presentes.
 Os meninos ficaram imensamente entusiasmados, as funcionárias da 
instituição organizaram os por filas.
 Francisco perguntava, carinhosamente, um a um, o que desejavam 
para o Natal e oferecia-lhe um brinquedo.
 Enquanto Francisco tratava de distribuir os brinquedos, a professora 
Raquel telefonou à mãe de Francisco e pediu-lhe para que viesse à instituição. 
A mãe, primeiramente, ficou um pouco confusa, mas logo de seguida, aceitou.
 A mãe de Francisco acabara de chegar, quando olhou para a frente 
e observou o seu filho, com bastante entusiasmo a entregar todos os 
presentes. Extremamente emocionada foi ter com o filho, abraçou-o com o 
maior orgulho.
 Ao fim do dia a mãe fez um jantar especial e convidou toda a família, 
para festejarem e partilharem a boa atitude do seu filho.
 Francisco cumpriu a sua atitude solidária, sensibilizou todos os seus 
colegas, tendo proporcionado felicidade a imensas crianças, vivendo o 
verdadeiro espírito Natalício.







* Pseudónimo 119

Abel Conceição*

As luzes de 
Eugénia

 A neve caía leve e docemente no telhado da casa, escorrendo pela 
parede como açúcar derretido, concentrando-se no parapeito da janela. Daí 
era possível ver as crianças que se divertiam lá fora a atirar bolas de neve 
umas às outras ou a construir bonecos das mais variadas formas e feitios. 
As brincadeiras eram contextualizadas pelas risadas altas adivinhando-
se bons tempos, aqueles tempos que criam memórias e que mais tarde, 
quando adultos, assaltam os pensamentos de quem se divertiu na infância. 
O vulgarmente chamado de “no nosso tempo…”, sempre proferido em voz 
nostálgica. Na estrada mesmo ao lado passava lentamente o carro limpa-
neve que desobstruía a estrada, conduzido por um senhor com gorro de Pai 
Natal que transbordava de espírito natalício enquanto fazia o seu trabalho, 
acompanhando o dia com todo o repertório de músicas natalícias de que se 
podia lembrar, umas três ou quatro, assobiadas com todo o coração desde 
os pulmões. Estranhos passavam felizes recheados de presentes.
 - Ai, quem me dera que assim fosse a minha rua… – suspirava a 
Margarida, habituada a um Natal feliz em família, mas sempre sem meninos 
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a brincar na neve como via na televisão. Na sua janela o parapeito estava 
seco, vendo-se apenas o cinzento do mármore, os gatos do costume que 
tinham feito da sua rua o seu lar e, na estrada preta de sempre, os carros 
fumarentos que aceleravam a fundo, fartos de presentes, a fugir do trânsito 
caótico dos shoppings. Escusado será dizer que as caras que estavam 
enfiadas dentro daquelas carroçarias carregavam a expressão do stress de 
quem passou horas e horas em filas de carros. As crianças agora não saíam 
à rua porque os pais tinham medo de tudo e de nada.
 – Margarida, anda ajudar a montar o pinheiro de Natal! – chamava a 
mãe desde a cozinha. Porém, a Margarida estava já até a preparar toda a 
instalação do pinheiro e do presépio, que para estas coisas as crianças não 
precisam de ser mandadas, demonstrando também que do alto dos seus 
cinco anos de idade já se considerava uma menina “grande”, não admitindo 
que lhe chamassem de “pequenina”. Embora com algum custo, já sabia 
manusear muito bem um cordão de luzes do pinheiro e tirar os bonecos de 
barro do papel de jornal onde tinham sido acondicionados no ano anterior, 
naquela altura triste em que se desmonta o presépio, da qual ela nem queria 
pensar, contendo a todo o custo essas lembranças más.
 - Tu, realmente, estás mesmo ansiosa por montar o presépio. Cuidado 
ao tirar os bonecos e as luzes, pá, que ainda as vais estragar… – advertiu a 
mãe face o entusiamo notório da filha que a cada ano se tornava mais senhora 
de si, mais confiante das suas ações, acompanhando tal evolução por aquela 
pitada de resmunguice que caracteriza as crianças em crescimento.
 Aquele canto da sala ia ficando cada vez mais bonito e para a Margarida 
o ideal era que assim ficasse durante o ano todo, até no Verão quando anda 
a correr pela casa a pingar a água da piscina que se monta no quintal, 
contrariando na sua correria escorregadia, em jeito de rebeldia, as ordens 
da mãe que impunham o uso da toalha mal saísse da piscina de lona azul.
 - Mas quem é que precisa de toalha quando pode secar a correr? – 
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pensava e sussurrava, muito baixinho, claro, a Margarida nessas alturas.
 A caixa de papelão das luzes do pinheiro estava dividida em dois 
compartimentos, separados por uma placa de esferovite cinzenta. De um 
lado as luzes brancas e do outro lado as luzes de cor. Não se sabe o motivo 
de tal divisão, mas como já o bisavô da Margarida, Francisco G. as guardava 
assim, nunca se achou importante mudar tal disposição. Afinal de contas, 
toda a gente sabe que os enfeites de Natal são para guardar exatamente 
no mesmo sítio de onde são retirados, numa espécie de manutenção da 
tradição que faz com que não se altere nada na disposição das coisas, até 
porque as mudanças dão trabalho. Quem se recorda, conta que o bom senhor 
comprou as luzes do pinheiro de Natal a uma senhora, meio feirante, meio 
traficante, a quem as más línguas chamavam de macumbeira, apresentando 
relatos vários que tentavam comprovar tal conceção, associando a essas 
memórias o aspeto misterioso da velha, de nome Eugenia, que após a 
venda, em jeito de ameaça, proibiu para sempre Francisco G. de substituir 
as luzes de Natal por outras que não aquelas que ela lhe tinha vendido. O 
bisavô de Margarida, meio crente nestas coisas do paranormal estranhou 
tal comportamento, mas temendo represálias vindas do além acatou a 
indicação, vendo a sua crença e temor aumentado ano após ano com a 
durabilidade excecional e anormal das luzes do pinheiro que sendo as luzes 
oficiais de todos os Natais, incrivelmente nunca se tinham fundido. As más 
línguas, porém, não falharam no julgamento da personagem enlutada que 
vendia luzes de Natal porta a porta e Eugenia era realmente uma feiticeira 
e as luzes, essas, tinham sido amaldiçoadas com a infelicidade de terem 
enfeitado um cipreste-italiano num passeio próximo de um cemitério e tal 
condição e convívio de perto com a morte, com o toque adicional e fatal de 
Eugenia, atribuiu-lhes a faculdade de posse de vida própria, carregando nos 
seus casquilhos todas as imperfeições que os seres humanos conseguiam 
parir e carregar, como se tivessem absorvido a parte negra das almas dos 
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defuntos que naquele cemitério jaziam.
 O pinheiro era grande o suficiente para todas as luzes, mas as luzes 
mais brancas das luzes brancas insistiam ano após ano em conquistar todo 
o território dos ramos do pinheiro, alargando, às vezes de forma brusca e 
outras vezes de forma, digamos, democrática, os seus fios elétricos verdes 
até não conseguirem mais, tentando ocupar a todo o custo e de forma 
sistemática os lugares cimeiros do pinheiro. Por alguma razão estas luzes 
mais fortes tinham um fio condutor de cobre de melhor qualidade ou, quem 
sabe, de alguma forma tinham conseguido enfraquecer o cobre de 99% 
das luzes brancas, resultando numa hierarquia complexa e aceite por todos 
como inevitável porque considerada natural. Desta forma, os melhores e 
mais seguros ramos do pinheiro estavam ocupados pelas luzes mais brancas 
das luzes brancas, sendo estes os lugares mais privilegiados e de melhor 
visibilidade de modo a que quem entrasse na sala depararia e apreciaria em 
primeiro lugar as luzes mais brancas e, só a muito custo, conseguiria reparar 
nas luzes menos brancas e, por último, nas luzes de cor. Por sua vez, as luzes 
de cor eram constantemente empurradas para baixo em jeito de agressão e 
condenação e Margarida não percebia porque razão o cordão de luzes de 
cor estava sempre caído, quase a tocar no chão. O coitado do Leôncio, o 
gato de Margarida, é que levava sempre com as culpas de tal acontecimento 
que com os seus pequenos e rápidos pulos apenas conseguia dar açoites e 
cacetadas nas luzes de cor.
 - Este ano não vão ficar no pinheiro, já chega! Nos outros anos safaram-
se, mas este ano havemos de vos fundir a todas porque queremos o pinheiro 
todo para as nossas! – disparavam as luzes brancas contra as luzes de cor, 
em jeito de ameaça como quem impõe uma solução final.
 - Até porque este ano a moda será luzes brancas a toda a força e os 
únicos pinheiros de Natal aceites como adequados serão os pinheiros de 
luzes 100% brancas, sem misturas. Acreditem em nós, vimos na televisão 
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e os entendidos dizem que as primeiras casas que enfeitaram um pinheiro 
de Natal usaram apenas luzes brancas, logo, o pinheiro é um lugar nosso, 
pertence-nos. E, além disso, tudo aponta para que em breve os pinheiros 
com decoração de luz 100% branca sejam os únicos pinheiros de Natal 
permitidos. Toda a gente sabe que as luzes de cor são mais perigosas e que 
os acidentes e incêndios que todos os anos acontecem nas pobres casas 
que apenas querem respirar um pouco de espírito natalício são provocados 
por vocês, luzes de cor. Está na vossa natureza e não podem fazer nada 
para contrariar tal sorte.
 - Não há direito! Não existe razão para esta situação! Temos tanto 
direito a estar neste pinheiro como vocês! – defendiam-se as luzes de cor, 
contando também com o apoio corajoso e consciente de algumas das luzes 
brancas de segunda. No entanto, o peso da hierarquia daquele pinheiro de 
Natal fazia-se sentir. Um peso amorfo, contínuo, que se ia arrastando no 
tempo, “alcatroando” uma estrada de dias duros que se sucediam.
 E os primeiros dias de dezembro foram passados neste conflito, diante 
do olhar atento da sagrada família e da postura misericordiosa e aberta 
do menino Jesus que não percebia de que forma poderia ajudar, apesar 
dos muitos apelos que surgiam no seio das luzes de cor. Tal inação por 
parte do menino Jesus provocava automaticamente a revolta e a descrença 
de muitas das luzes que lhe pediam ajuda diariamente. Todas as manhãs 
algumas luzes de cor estavam caídas dos ramos e todas as manhãs o pobre 
Leôncio levava um sermão, sendo testemunha silenciosa do que se passava 
naquele pinheiro durante a noite, com toda aquela movimentação estranha e 
fantasmagórica.
 Embora resistisse e achasse que o pinheiro ficava mais bonito com toda 
uma multiplicidade de cores que quando piscavam em conjunto produziam 
uma bela sinfonia visual, a mãe da Margarida acabou por retirar do pinheiro 
as luzes de cor, aprisionando-as novamente na caixa de papelão, no seu 
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lado do “muro” de esferovite da cor do betão, desligadas, desaproveitadas, 
fora da vista de todos, como se não existissem e como se não tivessem 
importância. Estava farta de ter que ajeitar o pinheiro todas as manhãs e 
tinha a convicção honesta de que sem as luzes de cor o gato não se meteria 
ao barulho com o pinheiro. Achou que esta seria a única solução para a 
limpeza daquele território da casa, até porque os ramos sintéticos daquele 
pinheiro de 60 anos já iam acusando desgaste, comprado em 1957, em 
Detroit, numa das muitas visitas em trabalho de Francisco aos EUA. Claro 
que a Margarida, sendo criança, queria perceber a todo o custo a razão de 
serem sempre as luzes de cor a cair do pinheiro e tinha realmente medo 
que fossem os fantasmas a mexer nelas, como o seu padrinho dizia em jeito 
de brincadeira. Por ela ficavam todas as luzes no pinheiro, dando ainda a 
sugestão suplicante de entrelaçar as luzes de cor com as luzes brancas. 
Claro que a mãe no alto da sua idade e da sua autoridade, retirou as luzes 
que bem entendeu e como já desde os seus vinte e poucos anos não via 
a magia que as crianças veem no Natal, nem pensou muito. Juntando o 
útil ao agradável, até começava a achar mais piada aos pinheiros apenas 
de luz branca, sendo algo influenciada por alguns casais amigos que já só 
usavam luzes brancas no pinheiro. Segundo eles, eram pinheiros até mais 
harmoniosos e úteis porque iluminavam a sala.
 - Mas o pinheiro de Natal é para ser bonito e não para iluminar a sala! 
– pensava a Margarida não ousando verbalizar tais pensamentos, perante a 
decisão da mãe.
 O Natal estava a chegar e o pinheiro ficou assim concluído. Um pinheiro 
sem graça, monocromático, com muitas semelhanças com um holofote ou 
uma lanterna gigante que em vez de enfeitar de Natal e de vida e de trazer a 
graça característica da época àquela divisão da casa, apenas desempenhava 
uma função, digamos, um pouco vazia, que era a de iluminar aquela divisão. 
Margarida não gostava desta decoração fria e pensava como tudo seria 
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mais bonito se existisse mais mistura e cruzamento de cores e se se desse 
oportunidade às luzes de cor de brilhar em vez de as segregar para dentro da 
caixa de papelão. Eugenia espreitava para dentro de casa através da janela, 
apoiando a ruga cabeluda do nariz naquele parapeito sem neve, esfregando 
as mãos de contente, aquelas mãos enrugadas e de unhas pestilentas, 
rejubilando do sucesso do seu projeto e de saber agora que em quase todas 
as casas não existiam senão pinheiros com luzes brancas. Margarida, por 
seu turno, queria crescer depressa como as crianças costumam querer, mas 
para poder montar o seu próprio pinheiro de Natal de mil e uma cores igual 
ao do colégio. Aliás, era também esse o desejo dos amigos e amigas da sua 
sala, o presente que por agora nos dá gritos e gargalhadas de alegria e de 
troça, mas que nos dará o futuro mais risonho que tanto anda a fazer falta. 
Basta querer, como ser Natal todos os dias.



* Pseudónimo 126

Clara Silva*

O Natal de sonhos 
cor-de-rosa

 Um, dois, três e começou a verdadeira magia.
 Uma magia quase inexplicável, as cores que mais parecem um arco-
íris no seu estado mais puro, invadem os nossos olhos perfurando a própria 
alma, as emoções sentem-se à flor da pele e um abraço bem apertado nunca 
é demais.
 Pensava a Mariana sozinha no seu quarto, a bem dizer, tinha uma 
casa repleta de pessoas, ouvia-se o murmurinho de tantas vozes juntas 
que apenas se ouvia o zumbido de códigos por decifrar. Mas todas aquelas 
pessoas soavam para ela a nada, pobre Mariana, sentia que lhe faltava algo 
neste natal, um chamamento que ela própria não conseguia explicar.
 O natal para ela, era a verdadeira essência do espírito humano, não 
conseguia entender o facto de apenas nesta data se oferecer presentes, de 
a família se reunir à mesa, de ajudar quem mais precisa quando na verdade 
se precisa um ano inteiro. Pobre Mariana, não conseguia conter os seus 
pensamentos mais rebuscados e neles criava uma confusão que jamais 
conseguia controlar.



   Contos de Natal 2017 127  

 Todas as noites, no silêncio de cada suspiro profundo pensava e 
pensava cada vez mais, pobre Mariana com apenas doze anos não entendia 
a verdadeira essência da vida.
 O natal era para ela tempo de nostalgia, por um lado, sentia-se invadida 
por todas as emoções desta época, mas por outro lado, trazia no peito um 
peso que não era seu, pobre Mariana não entendia que o hoje é o que 
verdadeiramente importa.
 Adormecia no seu próprio silêncio e deixava-se embalar pela incerteza 
das suas certezas, pobre Mariana mal sabia o que lhe estava para acontecer.
 Certo dia, numa certa noite onde a maior estrela do céu brilha com um 
brilho diferente, num sonho cor-de-rosa, apareceu sem aviso o anjo de natal 
e num murmúrio, disse:
 - Mariana, é natal é tempo de dar sem receber.
 - Assustada e um pouco incrédula, Mariana respondeu: Quem és tu?
 - Que importa quem sou, que importa a minha aparência, Mariana que 
importa a cor da minha pele, é natal é tempo de amar sem senãos, é tempo 
de ser feliz sem interrogações.
 Mas Mariana continuava fixa nas suas interrogações e sentia que 
a maior magia de natal era aquela que saía dentro dos mais belos seres 
humanos, daqueles que sentem sem perguntar, que dão sem ninguém pedir, 
que sorriem apenas porque faz bem a alguém e que simplesmente vivem.
 - Mariana pensas que não ouço os teus pensamentos mais profundos, 
exclamou o anjo mostrando a sua face serena.
 - Mariana respondeu dizendo: se ouves estes pensamentos ajuda-me 
a compreender esta época.
 - Muito tranquilo, respondeu o anjo: Mariana, há coisas que nem 
sequer devem ser explicadas, elas são compreendidas de forma natural. 
Esta época é tempo de respostas e não de perguntas, é tempo de deixar 
de lado as nossas emoções para dar espaço às emoções dos outros, que 
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importa as tuas interrogações se neste momento, existe alguém a precisar 
simplesmente de ti. Mas atenção Mariana, quando digo que alguém precisa 
de ti é de ti que eu me refiro e não daquilo que materialmente lhe possas 
dar, é dos teus braços bem apertados, do calor da tua energia positiva, das 
tuas pernas que conseguem caminhar mas correr sem olhar para trás, do 
teu sorriso mais puro.
 - Percebeste Mariana? Perguntou o anjo sem hesitação.
 Mas naquele exato instante, Mariana sentiu uma mão calorenta no seu 
rosto a chamá- la para mais um dia de escola, apenas para mais um dia.
 Mariana não queria acreditar que sonhara com o anjo, seria apenas um 
sonho invulgar ou uma visita inesperada e uma mensagem por decifrar.
 Mariana levantou-se e vestiu-se tal como fazia todos os dias, ao descer 
as escadas do seu quarto para a sala deparou-se com uma visão que todos 
os dias via, mas que lhe passava completamente despercebida.
 O que será que viu a Mariana que a fez fixar o seu olhar e parar no tempo 
por instantes momentos? Mariana viu a sua avó na sua cadeira a baloiçar, 
sozinha e pensativa como sempre, todos os dias passava e apenas lhe 
dirigia a palavra para um simples bom dia, mas aquela manhã avizinhava-se 
diferente e eterna. Sentia que mais do que um bom dia, a sua avó precisava 
de mais palavras, de mais gestos e de mais carinho.
 Mariana aproximou-se dela e sentiu um cheiro doce que nunca sentiu 
porque nunca se esforçou para o sentir.
 - E num repente perguntou: como estás avó?
 - A sua avó sorriu levemente e petrificada pela sua atitude, respondeu: 
bem Mariana, mas muito mais feliz pelas tuas palavras e por sentir-te ao pé 
de mim. 
 Naquele preciso momento, Mariana sentiu a verdadeira magia de natal, 
aquela que procurava há muito tempo e nunca conseguiu encontrar.
 E longa foi a manhã naquela conversa, ouvi histórias e desabafos que 
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nunca pensei ouvir, senti as emoções da minha avó ao contar momentos 
inesquecíveis da sua vida, maior parte deles, vividos ao lado do seu 
companheiro, o meu avô, cujo não tive a sorte de conhecer. Era visível a 
falta que lhe fazia, as suas lágrimas corriam-lhe o rosto que mais parecia 
veludo, as suas mãos pequenas e rechonchudas eram de quem trabalhou 
uma vida toda. Muito calma contou-me momentos só dela e que jamais 
os tinha partilhado, talvez sentisse falta de o fazer, mas como a sua idade 
avança prefere largá- los e partilhá-los com alguém.
 A história mais emotiva que ouvi foi talvez o dia em que em que perdera a 
sua metade, uma vida inteira ao seu lado, a partilhar todos os seus momentos 
bons, mas também menos bons, a partilhar momentos de grande felicidade.
 E sem eu contar parou de repente o seu discurso e disse muito firme 
nas suas palavras:
 - Sabes como conheci o teu avô, Mariana?
 - A Marina respondeu: não avó, mas quero saber agora se me puderes 
contar.
 - Será um gosto minha querida neta. Nunca me passaria pela cabeça 
algum dia casar, talvez porque sempre fui muito independente e senhora de 
mim mesma, sempre achei que não gostava de me prender a ninguém com 
medo de desilusões. Mas quando vi o teu avô, sabia que tudo iria mudar. A 
primeira vez que o vi, não estava de todo no seu melhor, sim Mariana, nunca 
ninguém te disse mas o teu avô vivia na rua, uma infelicidade da vida tinha 
deixado um ser humano, com um coração bom e puro a dormir ao relento, 
onde o seu telhado era um céu repleto de estrelas cintilantes. Quando por 
ele passei, não consegui conter o impulso de olhar para ele profundamente 
e de lhe perguntar se precisava de alguma coisa, nunca deixei o medo tomar 
conta de mim, na hora de fazer alguma coisa por alguém.
 Para Mariana tudo parou, o seu olhar fixo e penetrante não sabia o 
que dizer, como podia alguém ser tão bom e genuíno tão perto dela, com a 
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melhor história de natal de sempre e nunca ter dado pela sua presença. Não 
queria acreditar no que ouvira, a sua avó era o melhor exemplo de vida que 
alguma vez podia imaginar.
 Mas a sua avó não parou a conversa e lá continuara a contar aquela 
história, que era a sua história. Após aquela noite, todos os dias passava 
no mesmo local e falava para o seu avô, leva-lhe comida e ficavam horas 
a falar como se o amanhã não existisse, nem importasse o que os outros 
pensassem ou dissessem dela. O que realmente importava para ela, era a 
maneira encantadora do seu avô, com uma meiguice e doçura desigual. A 
sua avó sabia que não tinha de ter hesitações e ficar com ele, o grande amor 
da sua vida, com uma história de vida comovente.
 As lágrimas lavam-lhe o rosto, lágrimas que espelhavam saudade, de 
um abraço dele, de uma palavra dele, de lhe dar a mão e ali ficar só por 
ficar, não é preciso motivo para ficar a olhar para uma pessoa só por olhar, 
o silêncio é capaz de perpetuar momentos como ninguém.
 Naquele momento, Mariana achou que devia acalmar a sua avó e ali 
parar um pouco a conversa, sabia que a lembrança é boa, mas a sensação 
dela era dolorosa, no fundo, quis poupar a sua avó ao sofrimento.
 Naquele dia, saiu de casa e sabia exatamente que nunca mais ia ser a 
mesma, uma simples conversa mudou para sempre a vida de Mariana.
 No regresso ao seu quarto após o dia, deitou-se com uma sensação 
mais leve e sabia que o seu natal ia ser sem dúvida um natal diferente.
 Adormeceu no seu habitual silêncio, e mais uma vez ouviu o anjo de 
natal a chamar por si e num suspiro calmo e tranquilizante disse:
 - Mariana, percebes agora o verdadeiro significado do natal? Percebes 
agora todas as minhas palavras? Percebes agora Mariana, o que é ouvir 
sem falar nem perguntar?
 - Agora sim, Mariana é natal para ti.
 Mariana, com uma expressão tranquila e doce respondeu ao anjo:
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 - Sim, agora percebo.
 O meu natal é a minha avó e para a minha avó eu sou o seu natal. 
Agora percebo, natal é tempo de amar sem limites, é tempo de magia.
 - Sim, anjo agora percebo.
 Na manhã seguinte, Mariana sabia que foi a última vez que viu o anjo 
e sonhou com ele, a sua intenção fora cumprida e eu percebi.
 Desci as escadas e vi-a, mais do que isso, abracei-a como nunca e ali 
ficamos pela menos na eternidade das nossas conversas.
 O meu natal é a minha avó e para a minha avó eu sou o seu natal.



* Pseudónimo 132

Constança Freitas*

 Era véspera de Natal, e a neve cobria com o seu manto branco as ruas 
da cidade. Helena caminhava devagar, cingindo o casaco de encontro ao 
seu corpo para se manter quente.
 Na rua, as pessoas corriam apressadas para os seus carros, tentando 
em vão escapar aos flocos de neve que insistiam em cair. Ainda havia muita 
gente nas lojas, procurando freneticamente os últimos presentes e olhando 
para o relógio, com pressa, sempre com pressa. Helena pensou que, àquela 
hora, já devia estar a preparar a consoada. Mas para quem?, pensou. A sua 
mãe havia falecido há três anos atrás e tudo o que lhe restava eram dois 
primos afastados que viviam em França.
 Estava sozinha, e era sozinha que passaria a noite de Natal. O 
pensamento da solidão era para ela tão angustiante que, ao invés de se 
recolher em casa perto da lareira, preferia andar sem rumo pelas ruas 
iluminadas pelas centenas de luzinhas de Natal, vendo os flocos de neve 
cair e derreter-se no chão e nos telhados das casas.
 O Natal sempre fora para ela uma ocasião especial. Em criança, 
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deleitava-se a ajudar a mãe nos preparativos da consoada, divertindo-se a 
enfeitar as bolachas de canela, a mexer o pudim e a untar as formas dos 
bolos. Depois, ela e os primos lutavam para decidir quem teria o direito de 
colocar a estrela no cimo da árvore e tentavam descobrir o que conteriam 
os embrulhos e caixas que aguardavam debaixo do pinheiro. A seguir ao 
jantar, com a barriga cheia de doces, brincavam e corriam à volta da sala, 
tentando fazer com que as badaladas da meia noite chegassem mais 
depressa. Enquanto isso, os seus pais e tios jogavam às cartas alegremente 
e recordavam histórias antigas.
 Nunca fora preciso acreditar no Pai Natal, porque para ela o Natal era 
aquilo: amor, partilha, paz, alegria, família. E chegava.
 Ao reviver essas memórias felizes da sua infância, uma grossa lágrima 
brotou-lhe dos olhos castanhos e correu-lhe pela bochecha. No ano anterior 
tinha passado a consoada sozinha, prepando em silêncio os biscoitos e as 
sobremesas. Quando a refeição finalmente ficou pronta, começou a chorar 
incontrolavelmente e deitou tudo para o caixote do lixo. De que lhe servia 
tanta comida, se não tinha com quem a partilhar? De que lhe servia ser 
Natal, uma época que antes a enchia de felicidade, se não tinha ninguém 
com quem o celebrar?
 De súbito, uma voz sobressaltou-a:
 - Desculpe, pode-me dizer de que cor são as luzes?
 Helena olhou para o lado e viu um homem idoso vestindo um casaco 
gasto e enegrecido pela sujidade, estando já roto numa das mangas. Abriu 
a carteira e suspirou, procurando uma moeda para lhe dar.
 - Não quero o seu dinheiro. Só quero saber de que cor são as luzes de 
Natal este ano.
 Estupefacta, Helena observou melhor o homem; chocada, apercebeu-
se de que ele era cego.
 - Peço imensa desculpa pela minha má educação… - aproximou-se e 
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disse, sorrindo. - As luzes são vermelhas e azuis nesta rua. Posso oferecer-
lhe uma bebida quente para se aquecer?
 O velho anuiu com a cabeça, sorrindo timidamente.
 Entraram numa pastelaria e pediram um chá. Beberam em silêncio, cada 
um perdido nos seus pensamentos, confortando-se com o calor proveniente 
da lareira.
 - Eu adorava o Natal. - disse o velho, de repente. Helena observou-o 
sem responder, e esperou que ele continuasse. Após terminar o seu chá e 
respirar fundo, ele contou-lhe a sua história.
 Tinha vindo para a cidade sozinho com apenas 18 anos, contrariando os 
desejos dos seus pais. Esses queriam que ele permanecesse em Coimbra, 
estudasse medicina e exercesse no centro de saúde da sua freguesia. Era 
o seu único filho e o medo de o perder fazia com que o quisessem manter 
sempre em casa, junto deles. No entanto, ele queria ver o mundo, queria 
experiências novas, queria conhecer outras pessoas e outros estilos de vida. 
Quando chegou, conseguiu um emprego numa fábrica de eletricidade. O 
salário não era elevado, mas era suficiente para ele alugar um apartamento 
e ter dinheiro para as suas despesas. Na fábrica travou bastantes amizades 
e, passados apenas dois anos, foi promovido a chefe de secção. Na época 
do Natal, a fábrica recebia centenas de encomendas de luzes de Natal para 
todo o país e a sua maior alegria era montar o enorme pinheiro que os 
saudava à entrada da fábrica todos os dias, desde o 1 de dezembro até ao 
dia de reis.
 No entanto, num dia de trabalho que prometia ser igual aos anteriores, 
a sua vida mudou por completo. Uma terrível explosão na fábrica matou 
grande parte dos seus colegas e amigos, feriu outros tantos e cegou-o a ele. 
De súbito, estava cego e desempregado. Os seus pais já haviam falecido e 
ele, sem ter ninguém a quem recorrer, passou a viver nas ruas, dependendo 
da caridade dos outros.
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 - O meu maior desgosto é não poder ver as luzes do Natal. - murmurou, 
emocionado.
 Helena limpou silenciosamente as lágrimas que lhe enchiam os olhos. 
Não sabia o que dizer.
 - Tem onde passar a noite? Onde vai jantar?
 O velho ofereceu-lhe um sorriso amarelo.
 - Vou voltar para a rua e esperar que me dêem moedas suficientes para 
comprar uma sopa em algum lado.
 - Venha comigo. - disse Helena, decidida. - Estou sozinha, e ambos 
sabemos o quão doloroso é passar o Natal sozinhos. Venha.
 Helena agarrou o braço do velho enquanto caminhavam, evitando que 
este escorregasse no chão coberto de neve. Quando chegaram, ajudou-o a 
subir os degraus. Convidou-o a sentar no sofá em frente à lareira, depositou-
lhe uma manta nos joelhos e anunciou:
 - Vou preparar a nossa consoada.
 De repente, sentiu que estava novamente na cozinha da mãe, 
preparando os pudins e a aletria e cozendo o bacalhau. A cada ingrediente 
que juntava à receita, descrevia ao velho a sua textura, cor e sabor. Este 
murmurava de tempos em tempos, anuindo com a cabeça.
 - Lembrei-me agora de que nem sequer montei a árvore de Natal… - 
disse Helena, rindo. - Quer ajudar-me?
 Juntos, com Helena a orientar o velho acerca de onde devia colocar as 
bolas e as fitas, montaram um belo e colorido pinheiro. Por fim, ela disse:
 - Agora vamos acender as luzes.
 Colocou a mão no ombro dele e, lentamente, descreveu-lhe a cor das 
luzes, dos tons mais claros aos mais escuros, das mais brilhantes às mais 
opacas.
 - Que belo... - murmurou ele, comovido.
 - Vamos jantar.
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 Nessa noite comeram, conversaram e riram bastante. Helena partilhou 
com o velho a sua história: falou-lhe da sua infância feliz, da carreira que tinha 
numa empresa de contabilidade, do seu casamento, da dor do seu divórcio, 
da morte da mãe… Partilhou com ele cada pormenor e cada emoção, ora 
rindo, ora soluçando. O velho acariciava-lhe a mão e escutava atentamente, 
bebendo cada palavra que ela dizia. Pela primeira vez em muitos anos, 
Helena sentiu que alguém a compreendia e que a escutava sem procurar 
responder ou julgar. Sentiu a sua alma descansar e, finalmente, sentiu-se 
em paz.
 Era Natal outra vez.
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Fifa*

As cores da 
véspera de Natal

 Era véspera da véspera de Natal, ou seja, dia 23 de Dezembro.
 Tomás estava a preparar-se para adormecer. Como sempre, sob a luz 
ténue que iluminava o seu quarto, a sua mãe, sentada à cabeceira da cama, 
preparava-se para ouvir como correra o seu dia e para lhe contar mais uma 
história encantada.
 - Mamã! Porque é que nunca mais chega o Verão, para eu poder vestir 
calções e manga curta? O Inverno é tão triste e cinzento!- exclamou Tomás.
 - O Inverno pode ter as cores que tu quiseres. Pode até ser mais colorido, 
alegre e quente do que a Primavera!
 Olha, amanhã é véspera de Natal, queres ver como pode ser um dia 
cheio de cor?
 - Sim!- respondeu o Tomás, ainda um pouco cético.
 - Vou-te contar um conto de Natal: “ Vamos começar com a cor azul que 
simboliza o início do dia…
 Azul, porque, apesar de naquela véspera de Natal estar um dia frio de 
Inverno, o céu estava tão azul e brilhante como nalguns dias de Verão e o 
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seu reflexo no manto branco de neve que cobria os campos, tornavam-no 
ainda mais radioso.
 Numa casinha no cimo do monte, as crianças acordaram muito 
entusiasmadas porque verificaram, ao assinalar o dia no calendário da 
cozinha, que era dia 24 de Dezembro, a véspera de Natal!
 Os dois irmãos, Nicolau e Natália, foram reler a carta que haviam escrito 
ao Pai Natal: “carros, bonecas, etc.”
 Perante a euforia pelos presentes que iriam receber, os pais lembraram-
lhes que ainda tinham uma tarefa importante para realizar naquele dia…
 - Já sabemos, também somos pequenos duendes ajudantes do Pai 
Natal!...Temos que arrumar numa caixa os brinquedos que já não usamos e 
distribuir por crianças que não têm tantos brinquedos!
 E assim o fizeram! Separaram, consertaram e limparam os brinquedos, 
colocaram em caixas consoante os tipos de brinquedos e levaram para a loja 
que estava a fazer a recolha. Nicolau e Natália voltaram para casa com os 
pais, felizes pela alegria que aqueles brinquedos iriam proporcionar a outras 
crianças.
 Quando chegaram a casa, foram todos, apressadamente, para a 
cozinha. Ainda tinham que ajudar a mãe a fazer muitos bolos, docinhos e 
petiscos para a festa de Natal.
 Todos colaboraram! Partiram muitos ovos, misturaram os ingredientes 
para fazer os doces, laminaram o ananás e no final todos queriam rapar as 
taças! Estava um cheirinho naquela cozinha! Hum!
 Pela cor predominante que caracteriza os doces de Natal, por ser a 
hora do dia em que o Sol se apresenta mais forte, podemos atribuir a cor 
amarela a este momento do dia!
 O momento verde é claro que só podia corresponder à ocasião em que 
toda a família se dedica à decoração do Pinheirinho de Natal, do presépio e 
outros adornos natalícios.
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 Começaram por colocar o Pinheiro, próximo da lareira, no local onde 
mais tarde toda a família iria dispor os seus sapatinhos para o Pai Natal 
encher de prendinhas e onde depois iriam confraternizar o verdadeiro “calor” 
do Natal.
 O pai colocou as luzinhas à volta da árvore, a mãe enrolou as tiras de 
natal e as crianças distribuíram as bolas, os anjinhos, os bonecos. Por fim, 
o pai pegou na pequena Natália ao colo para esta colocar a estrela no cimo 
da árvore. Estava perfeita!
 Só faltava construírem o presépio nos pés do Pinheiro. O pai dispôs o 
musgo por cima dos jornais amassados, a mãe colou papel de alumínio a 
figurar o rio a descer da montanha e as crianças dispuseram as figuras do 
presépio: o menino Jesus, Nossa Senhora, S. José, a vaquinha, o burrinho, 
os pastorinhos, os moinhos, as casas, a ponte, os três reis Magos lá ao longe, 
no cantinho…Os irmãos iam brincando enquanto montavam o presépio. Foi 
tão divertido!
 Depois de acenderem as velinhas e colocarem os adornos de Natal 
nas escadas, portas, candeeiros e a coroa de azevinho na porta, só faltava 
decorar o jardim…
 Foi outra grande brincadeira! Da camada espessa de neve, as crianças 
iam moldando bolinhas que atiravam uma à outra…até que os pais chegaram 
para os ajudarem a fazer um grande boneco de Neve!
 Com o contributo de todos, juntaram neve suficiente para definir 
duas grandes bolas que iriam representar o corpo e a cabeça do boneco. 
O pai trouxe um chapéu para o adornar, a mãe uma cenoura com a qual 
representou o nariz, a Natália emprestou o seu cachecol e o Nicolau foi 
buscar um cachimbo que encaixou na perfeição neste boneco de neve!”
 - Já sei! Este só pode ser o momento branco do dia. Não é mãe? – 
Interrompeu o Tomás.
 - Exatamente!
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 O momento laranja dá-se quando a tarde já estava longa e o frio 
começava a aumentar. Nicolau foi com o pai à garagem buscar canhotas 
para acenderem a lareira.
 O calor das chamas vivas da lareira completavam o ambiente natalício 
que toda a família tinha criado na sala ao longo da tarde.
 Chegava a grande hora: A chegada dos restantes familiares, os avós, 
os tios e os primos de Nicolau e Natália!... 
 Por fim, próximo da meia-noite, todos se preparavam para a visita do 
Pai Natal!....
 - Ah! Este é o momento vermelho! – Interrompeu o Tomás.
 - Certo!
 - Afinal o Inverno também pode ter todas as cores do arco-íris! – 
Exclamou o Tomás.
 - E pode ser tão quente e alegre como o Verão! O importante é que 
cada dia seja partilhado com aqueles que mais gostamos! Isso torna cada 
dia um dia especial! – Explicou a mãe – Agora dorme e sonha com as cores 
com as quais irás colorir a tua véspera de Natal, amanhã!
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Florence Clyde*

Noite de Natal

 A noite estava fria. A cidade estava vazia. José percorria sozinho as 
ruas estreitas e compridas, travando lutas psicológicas contra o frio cortante. 
Há muitos anos que vivia na rua, pela rua e da rua, mas nunca haveria de 
habituar-se ao frio que lhe enchia os olhos de lágrimas, e lhe queimava o 
nariz e as pontas dos dedos mal protegidos pelas velhas luvas rotas.
 Naquela noite, contudo, as baixas temperaturas ameaçavam ser mais 
suportáveis. O Gaspar, o dono da padaria do Largo de Belém, oferecera-
lhe um grande pão de centeio e uma garrafa de leite fresco. A prenda do 
Gaspar dar-lhe-ia para, pelo menos, mais três refeições para além da ceia 
daquela noite. Para um cenário quase perfeito faltava-lhe apenas um local 
onde pudesse abrigar-se. Queria cear descansado, sem correr o risco de ser 
afugentado por um polícia mal- humorado por ter que fazer a ronda naquela 
noite; ou por uma dona de casa que planeara a consoada ao mais ínfimo e 
extremoso detalhe, e não desejaria um vagabundo a pernoitar na soleira da 
porta da sua casa quente e rica, e a estragar-lhe a receção aos convidados 
que chegariam aperaltados em carros reluzentes. Mas, sobretudo, sonhava 
com um pouco de calor que lhe pudesse aquecer, não apenas os músculos 
fracos e doridos, mas também o coração rígido e ferido.
 Numa qualquer outra noite, ficar-se-ia pelo banco do Jardim dos Poetas
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ou até por um qualquer beco escuro e sujo, mas naquela noite não. 
Merecia uma paisagem especial. Pensou em dirigir-se à margem do rio, 
onde habitualmente pernoitava no Verão. As suas largas margens estavam 
atapetadas de relva e enfeitadas de luzes todo o ano. No Inverno, contudo, o 
ambiente por lá seria demasiado ventoso. E, estava quase a desistir, quando 
se desviou naquela direcção.
 Ao longe, avistou uma fogueira num local protegido por uns arbustos 
altos, num caminho paralelo ao rio. Não eram comuns as fogueiras na cidade. 
Mas aquela também não era uma noite comum. Aproximou-se do local e 
encontrou um homem. Perguntou: “Companheiro, posso sentar-me?”. O 
homem não respondeu. Ainda assim, José ousou sentar-se e, apercebendo-
se que a sua presença era indiferente ao homem, deixou-se ficar ali. Sentia 
com prazer a luz e o calor da fogueira.
 Deteve-se a olhar por longos momentos para o rio que corria a poucos 
centímetros dele. Onde há água, há vida. E, José imaginava milhares de 
formas de pequenas vidas tão anónimas quanto a sua, transportadas por 
aquela massa de água. Inspirou o cheiro do rio como se procurasse a 
companhia dos seus habitantes.
 Foi já entrando na madrugada que se lembrou da ceia. Puxou do pão 
e do leite. Ao seu lado, o homem permanecia em silêncio. Olhava a fogueira 
sem pestanejar. José deu por si a partir metade do pão e a oferecer do seu 
leite ao homem que, desta vez, reagiu e aceitou sem hesitação a oferenda. 
Parecia faminto pela forma como ferozmente devorou o pão e engoliu o 
leite. Mas, no final, regressou ao estado de quase-inanição em que sempre 
se mantivera. E, ainda assim, olhando para a fogueira, José e o homem 
partilharam solidões e memórias de noites quentes na linguagem própria de 
quem vive na rua. O silêncio.
 De repente, José recordou. Tinha sido precisamente numa noite de 
consoada, tão ou mais fria do que aquela, que há muitos anos - tantos que 
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lhes perdera a conta - fora empurrado para a rua de sobressalto, quando a 
pretensa coragem de súbito se esvaiu e se achou nada mais do que só. A rua 
permitira-lhe esquecer a sua intolerância para se sentir mais um entre iguais, 
a sua incapacidade para cumprir desígnios. No vazio da noite e na solidão 
que esta lhe ofereceu, não teve alternativa a não ser batalhar fisicamente pela 
sua sobrevivência, relegando para a categoria de pormenor as prioridades 
da primeira vida. A rua trouxe-lhe a liberdade, o despojo e o instinto, apurou-
lhe a astúcia. Mas, sobretudo, ensinou-lhe o significado prático de palavras 
como compaixão e solidariedade. E, aguçou-lhe a perspicácia para distinguir 
o momento certo para se aproximar do momento certo para sair, o momento 
certo para falar do momento certo para calar; sem nunca esquecer que o 
corpo de quem está ao seu lado tem os mesmos ossos, músculos e vísceras, 
e que igualmente alberga uma alma, naturalmente tão carregada quanto a 
sua. Passados todos aqueles anos, talvez estivesse finalmente convencido 
da sua conversão num homem livre e disponível para entender o mundo 
como uma tela em branco – uma tela a pintar consoante os acasos e as 
vontades ou as determinações de todos quanto dele fazem parte incluindo 
as suas.
 Já ia alta a noite, quando José soltou: “Bom Natal”. O homem não 
respondeu. José também não esperava resposta. Mas aquele havia sido 
de facto um bom Natal. Encontrara o calor que procurava. Regozijara-se 
com uma rica ceia. E, sobretudo, partilhara-a com um faminto como ele. 
Agradecendo aquela pequena conquista, olhou o céu e encontrou uma 
estrela mesmo
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Francisca Rodrigues*

Feliz Natal, Mister 
Lee

 Caminho pelas ruas de Manhattan sem conseguir disfarçar a irritação 
que me invade. Incomoda-me o frio gélido, os risinhos de contentamento dos 
transeuntes carregados de sacos e presentes, o cacofónico soar do Jingle 
Bells, o Pai Natal barrigudo fadado com o dom da ubiquidade, repetindo-se 
em cada esquina, em cada montra, em cada escada. Vagueio e mastigo 
o inconformismo. Detenho-me diante do Rockfeller Center. O emblemático 
edifício veste-se de luz escorrida e ofuscante, num exibicionismo próprio do 
novo-riquismo exagerado. Ao seu lado, a colossal árvore de Natal parece 
raquítica. Velhinhas encarquilhadas patinam na artificial pista de gelo. 
Patéticas. Jovens patinadores encenam acrobacias olímpicas em jeito de 
conquista sedutora. Ridículos. Criancinhas tombam no gelo, umas riem e 
disfarçam a vergonha, colando nos rostos afogueados sorrisos amarelos, 
outras esboçam beicinhas chorosos ou expressões de pedincha, depressa 
consoladas pelos progenitores super  protectores e ironicamente permissivos. 
Idiotas. Nos lagos vizinhos do Radio City Music Hall, gigantes bolas vermelhas 
parecem boiar, desafiando as leis da física. Oxalá se afundem. As águas 
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reflectem a miríade de luzinhas circundantes, como o céu imenso espraiado 
na falsidade fluvial.
 Turistas, nova-iorquinos, gente de todas as cores e credos, vivem a 
euforia do Natal, como se de repente, todos fossem cristãos, impulsionados 
a celebrar o nascimento de Cristo, o Salvador. Posso estar enganado, por 
ser culturalmente católico, mas a maioria pensará que festejam o aniversário 
do paquidérmico Santa Claus, o obeso que bebe Coca-Cola aos litros, de 
golada, e na consoada banqueteia-se com meia dúzia de Big Macs. O 
velhote de vestes vermelhas, ornadas a pêlo branco, comemora quase cem 
anos graças ao dito refrigerante, cuja engenhosa publicidade o fez nascer. 
Dizem. É o aniversário do barbudo, bochechudo, de cinto negro peado e 
nariz de bebedolas: não acredito que a Coca-Cola seja a sua bebida de 
eleição... A efeméride serve de pretexto para os eufóricos alargarem, ainda 
mais, os cordões à bolsa. Que se lixem os dólares. Eles ficam, quando 
formos desta para melhor. Entretanto, há que dar-lhe uso, desbaratar as 
verdinhas estampadas com as trombas de George Washington. Ao longo 
da Quinta Avenida, milhares de yellow cabs, limusinas e carros de topo 
de gama, entopem as vias de circulação automóvel. Os retardados das 
compras atropelam-se nos passeios sem pedirem desculpas, entram e saem 
a correr da Macy’s Santaland, da Henri Bendel Lord & Taylor, da Tiffany, da 
Bloomingdale’s e da Barneys and Bergdorf Goodman, esbaforidos, como 
se os astronómicos stocks natalícios estivessem na eminência de findar, 
forçando-os a chegar a casa de mãos a abanar, vazios de esbanjamentos, de 
marcas perdulárias, despidos dos sinais demonstradores do seu status. Os 
cônjuges, filhos, tios, sogros e sobrinhos a mirarem-nos de viés. A fuzilarem-
nos com olhares viperinos. A atirarem-lhes falsos dizeres de compreensão. 
A cochicharem-lhe, nas costas de ombros descaídos, Merry Christmas, 
asshole. Os apressados querem ir para as casas onde gastaram fortunas 
nas decorações de Natal. As casas carregadas de luzes a piscarem, jardins 
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com renas, duendes e trenós luminosos, arbustos e árvores pejadas de néon, 
telhados com estrelas de múltiplos tamanhos e cores. As casas a emitirem 
canções de Natal, clássicas e pirosas, num reportório sem critério musical. 
As casas ostentosas, refulgentes, a competirem por um lugar no pódio. A 
minha é melhor que a sua, caro vizinho. Invejo os apressados estroinas. 
Queria ser um deles. Queria ir para casa, carregado de tralha supérflua. 
Queria passar o Natal com os meus. Queria...
 Os meus. O nosso Natal. A consoada minhota. O genuíno e recíproco 
desejar de boas festas dos amigos e vizinhos. A alegria inocente das crianças. 
Os sapatinhos junto à lareira crepitante e olorosa. Os abraços masculinos. 
Os carinhos femininos. A azáfama em torno do bacalhau, das couves, das 
batatas. Os aromas a alho estalado em azeite, a canela das rabanadas, 
dos mexidos, do leite-creme, do arroz-doce. A mesa comprida, cadeiras e 
bancos de diferentes estilos, a toalha com azevinho, as canecas de vinho 
verde, as cestas com pão de milho. O rústico presépio de barro pintado 
repleto de figuras, algumas lascadas pela vetustez da tradição, atapetado 
de musgo fresco, a cabana de paus e palha, José complacente, Maria 
agradecida, Menino sorridente. O Salvador muito maior que a vaca e que o 
burro, num pormenor de escala a revelar ternura e a sublinhar a ingenuidade 
do presépio. O Filho de Deus semi-envolto num singelo pano de linho, de 
bracinhos esticados e coxinhas anafadas. O Menino Jesus que nasceu em 
Belém e traz prendinhas a quem se portou bem. Os bracinhos esticados dos 
meus filhos, o beijo doce da minha mulher, o brilho nos olhos da minha mãe, 
as palmadinhas de orgulho do meu pai, os cachaços cúmplices dos meus 
irmãos.
 O filho pródigo não regressou ao lar para passar o Natal em família. 
Ficou retido em Nova Iorque, por causa dum maldito vírus informático que 
atacou o sistema central dum importante cliente. As empresas não sobrevivem 
sem os computadores. Os humanos também não. Amaldiçoo a profissão 
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que escolhi, o emprego irrecusável, a ascensão na carreira, o vencimento 
chorudo. Amaldiçoo os colegas incompetentes, que só me ajudaram a resolver 
o problema quando era tarde demais. Amaldiçoo as companhias aéreas, 
lotadas, incapazes de disponibilizar um único lugar a bordo. O lugar que me 
levaria de encontro aos que mais amo neste mundo. A solidão assoberba-
me. A tristeza inunda-me. A saudade sufoca-me. Vislumbro o Central Park 
através duma cascata de lágrimas. Bebo-as. Sinto o sal do mar de Portugal 
nos lábios gelados. Os flocos de neve tocam-me na pele. Arrepio-me de 
frio e desconsolo. A balbúrdia sonora envolvente esfuma-se no ar polar. 
Substituiu-a urn ladrar rouco e um insistente chamar, sir, sir, sir. Olho para 
trás. Um homem sentado numa cadeira de rodas sorri  me, enquanto afaga 
a cabeça felpuda e preta, ponteada por uma mancha branca, de um cão de 
porte médio. Pousada nas pernas inertes fumega uma taça metálica de sopa 
aguada.
 As silhuetas de ambos realçam-se pela luz da pequena fogueira que 
crepita nas suas costas. O homem volta a sorrir-me. Pergunta-me:
 - Aceita um pouco, sif? Talvez este não seja o melhor manjar de Natal, 
mas está quente.
 Declinei, meneando a cabeça, disfarçando o pranto. Ele fingiu não ver 
as lágrimas e o desalento. Ignorou a indelicada negação. Bem disposto, 
disse-me:
 - Apresento-lhe o meu companheiro: Tom. Não receie, sir, o Tom é 
meigo, leal, protetor e fiel, verdade, rapaz? Se os homens fossem como os 
cães, o mundo seria um lugar bem melhor... Venha, junto do fogo está-se 
melhor. É bonito ver as tonalidades avermelhadas da lenha a arder, adivinhar 
as estranhas formas do fumo, cheirar a madeira queimada. 
 Não sei porquê, afastei o preconceito e segui-o. Segui um estranho, 
um sem-abrigo, um estropiado, um andrajoso. Convidou-me a sentar num 
caixote de madeira, verteu meio caldo para uma caneca, estendeu-ma, 
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sorrindo, desejando-me bom proveito. As labaredas iluminaram-lhe o rosto. 
Tinha uma barba pouco farta, as maçãs do rosto proeminentes, os olhos 
rasgados denunciantes das origens asiáticas e uma inusitada expressão 
de serenidade que dificultava o cálculo da sua idade. Sob o gorro de lã, 
espreitavam umas mechas de cabelo liso e escuro contrastantes com os 
dedos de parafina de unhas rentes e limpas. O cão ladrou. Ele acalmou-o, 
bonançoso:
 - Espera, rapaz. Toma, come a tua parte. Achas que o Lee não se 
lembra de ti, Tom? Como podia esquecer o único ser que me ama no matter 
what?
 - Não tem família, senhor? Questionei-o.
 Os olhos nipónicos pestanejaram. Três vezes. Os lábios descaíram. As 
asas das narinas alargaram-se. Cofiou a barba rala. Contou-me:
 - Os meus pais eram emigrantes. Vieram do Japão para a América em 
busca duma vida melhor. Eu nasci no barco que os transportava. Morreram 
novos. Não tiveram mais filhos. Com catorze anos fiquei à frente da mercearia 
do meu pai. Não tinha jeito para o negócio. Fiava muito. Não conseguia negar 
comida às mães famintas que levavam um filho no colo, outro no ventre, 
outro na mão. Mais tarde, Sayuri, a minha mulher, barafustava comigo. Era 
um ralhar muito- doce, porque também ela se compadecia com a fome dos 
outros e trabalhava a dobrar.
 Distribuía mercearia pelas casas dos abastados, para eu poder doar 
comida aos mais necessitados. Sayuri, o meu pequeno lírio, ou lírio que nasce 
adiantado, em japonês, salvou  nos da bancarrota com a sua determinação e 
labor de formiga. O meu pequeno lírio nasceu e morreu adiantado. A morte 
levou-a devagar, rondando-lhe o leito meses a fio, enamorando-se dela 
como eu me enamorei quando éramos jovens, saudáveis e esperançosos. 
Sonhávamos com toda a vida pela frente, um caminho a ser percorrido pelos 
dois, lado a lado, junto dos filhos que desejávamos ter, os dois filhos que 
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nasceram adiantados, sem vida, saídos prematuramente do seu corpo débil, 
choroso e estarrecido. Gastei tudo o que tinha para a salvar. Descurei o 
negócio. Quando Sayuri partiu, a olhar-me com os olhos de amêndoa e a 
oferecer-me o derradeiro sorriso de mel, julguei que enlouquecia de dor e 
desespero. Vendi a mercearia ao desbarato para pagar as exéquias e saldar 
as dívidas. Por semanas, vagueei pelas ruas de Manhattan, sem ver ninguém, 
indiferente a tudo, chamando por ela a todo o tempo. Arranjei trabalho 
numa construtora. Não percebia nada do ofício, mas depressa aprendi. A 
necessidade aguça o engenho. Trabalhei vinte anos nas obras, um trabalho 
duro, mal pago e pouco reconhecido. Um dia, quando ia trabalhar, uma 
carrinha despistou-se, subiu o passeio e atropelou-me. O condutor fugiu e os 
transeuntes, preocupados comigo, não tiraram a matrícula do veículo. Isto 
foi-me contado mais tarde, porque não me lembro de nada. Nas semanas 
que estive em coma, Sayuri visitava-me. Sussurrava-me, vive, Lee, vive, 
não te adiantes, ainda é cedo para vires ter comigo, vive, eu aguardo-te, eu 
aguardo-te daqui a uns anos, entretanto, vive. Segui a sua voz. Obedeci-
lhe. Arrependi-me de o ter feito quando os médicos me disseram que tinha 
ficado paraplégico e que o seguro de saúde, garantido pelo meu ex-patrão, 
não existia. As minhas pernas passaram a ser estas rodas. Não arranjava 
emprego. Entrei em depressão. Sayuri visitava-me pelas noites. Ordenava-
me, vive, Lee, não sejas ingrato, tens muito mais do que muitos, desfruta 
da dádiva da vida, aprecia os pássaros, o Sol, o vento, a neve, a chuva, a 
água, a Lua e as estrelas, o sorriso das crianças, a alegria dos apaixonados, 
a entrega incondicional dos animais. Toca a tua harmónica, sente a música, 
deleita-te com os livros que requisitas na Biblioteca Pública, viaja através 
deles, sonha, aprende, emociona-te. Procura a beleza da vida, há tanta em 
teu redor! Não te sintas só. Estou contigo. Vou-te mandar um companheiro. 
Chama-lhe o nome que querias dar ao nosso filho: Tom. Vive, Lee, por ti e por 
mim... Segui os conselhos de Sayuri. Vivo um dia de cada vez. Desapeguei-
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me de tudo. O que é material, não tem importância. Não receio o futuro. 
Não julgo os outros. Não passo fome. Tenho a minha casota amovível e a 
companhia de Tom. Sou grato. Estou em paz comigo e com o Criador. Acima 
de tudo, sou livre. Haverá maiores oferendas do que a paz de espírito e a 
liberdade?
 Não encontrei palavras para lhe responder. Um nó formara-se na 
minha garganta. Diante daquele homem grande senti-me pequeno. Admirei-
lhe a resiliência e a força hercúlea com que enfrentava as múltiplas e 
tremendas adversidades da existência. Admirei-lhe a gratidão. Admirei-lhe 
a honestidade. Pensei nos meus familiares, longe mas perto, sentados na 
mesa de Natal a confraternizar a consoada minhota. Vi o rosto sorridente de 
cada um dirigido a mim. Li  lhes as palavras nos lábios: estás aqui, connosco, 
sempre. A tristeza esvaneceu-se. Senti-me abençoado e agradecido, como 
nunca antes me tinha sentido. Tirei é!_ luva da mão direita. Coloquei-a sobre 
as mãos cruzadas dele, pousadas nas pernas inertes, tapadas por uma 
manta puída. Emocionado, desejei-lhe: Feliz Natal, Mister Lee.



* Pseudónimo 151

Francisco Corrêa*

Ilha de Natal

 Uma voz rouca e impetuosa saiu do nada, despertando-me do silêncio 
meditativo com que olhava o mar à minha frente:
 - Ali, à esquerda do rochedo maior!
 Segui com o olhar aquele braço queimado do sol.
 - Na dianteira vem uma fêmea!
 Só depois encaminhei o rosto ao encontro de um outro rosto sardento, 
sulcado pelos anos.
 - Já os conheço um por um.
 Do seu semblante emergia um olhar profundo e um sorriso paciente. 
E então estendeu a mão, num aperto forte e demorado, parecendo querer 
reavivar alguma lembrança guardada na memória.
Assim ficámos por alguns momentos, como se os ponteiros do tempo 
deixassem de girar.
 Finalmente falou:
 - Uma preciosidade!
 Transbordava de ternura.
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 - Para mim são a minha única família. E damo-nos bem. Quando vou 
ao mar, tenho sempre companhia.
 O homem continuava a espreitar a água ondulante onde alguns barcos 
se agitavam.
 - Já reparou que é perto do meu “Mariana” que os golfinhos se juntam 
mais?
 Por momentos a sua voz tremeu. Depois falou como se não fosse a 
primeira vez que nos tivéssemos encontrado.
 - E a minha amiga, veio passar o Natal por cá?
Mostrou-se surpreendido ao perceber que me tinha mudado recentemente 
para a Ilha.
 - Vai ver que vai gostar!
 Estava no lugar a que um acaso, ou uma estrela, me tinha conduzido.
 - Isto é mesmo uma maravilha! Mas noutros tempos aqui era um sítio 
de fome.
 Chamava-se António porém todos o conheciam por Titónio. Era 
pescador, filho de pescadores.
 - O pão era ganho a ferros, a lutar com a terra e com o mar.
 Percebi que o homem queria prolongar aquele encontro e eu também. 
Sabia bem ouvi-lo e fui-me deixando guiar pelo passo lento que nos dirigia à 
sua pequena casa.
 - Cabe aqui o mundo, porque deixo sempre a porta aberta! Assim era.
 As paredes estavam repletas de imagens misturadas. Equipas de 
futebol, quadros do Senhor Santo Cristo, um calendário florido, a bandeira 
de Portugal e dos Estados Unidos. Repetia-se a foto amarelecida de uma 
criança. Olhar vivo, rasgado, fitando-nos como se nos estivesse a saudar.
 - Vossemecê parece-se com a minha Mariana.
 Talvez pelo cabelo apanhado em duas tranças. Talvez porque pudesse 
ter agora a minha idade.
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 Talvez porque eu própria me identificasse, inexplicavelmente, com 
aquele rosto expressivo.
 Numa mesa, o presépio chamou a minha atenção. O mar prateado 
rodeava um monte de terra salpicada de musgo. Ovelhas, pastores, três reis 
magos, figuras de anjos rodeavam uma pequena cavidade a fazer de gruta. 
José e Maria ladeavam a manjedoura esculpida em madeira, onde estava 
um retrato de menina. O mesmo que emoldurava as paredes.
Titónio apontou para o banco de cedro, onde me sentei, ao mesmo tempo 
que ia servindo uma bebida licorosa.
 - É de amora. Mas se gostar de uma coisa menos doce também se 
arranja. Estava bem assim.
  -Pois então é como eu. Para franzir a cara, já bastam as agruras da 
vida.
 O homem falava quase ininterruptamente, a não ser que o olhar se 
fixasse no retrato que fazia de menino Jesus.
 Pegou na garrafa para encher de novo o seu copo. Desta vez escolheu 
o licor mais amargo.
 - Quando o mar levou a minha Mariana, voltei-lhe as costas. Ganhei-
lhe tamanha raiva!. Empenhara-se, para conseguir sair dali para fora com a 
mulher .
 - Lá na América, conseguia pôr mais de dois dias de trabalho num só, 
para não sobrar mais nada. Quantas horas roubara ao sono para fugir dos 
pesadelos.
 - Um dia, surpreendi-me com o dinheiro que já tinha junto. Estava quase 
rico!
 O homem desatou às gargalhadas. Depois ficou em silêncio, com 
o riso a transformar-se em choro. A companheira nem se tinha mostrado 
surpreendida. Pôs-lhe um espelho na mão.
 - Estava velho! Tão velho com estou agora!
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Já ela continuava linda, ainda que as enormes olheiras lhe ensombrassem 
o rosto. Permanecera anos calada ao seu lado, sem lhe exigir coisa alguma.
 Começou a incomodá-lo a presença da mulher. Evitava-a, envergonhado 
pelo seu próprio egoísmo, por se ter esquecido dela, dos votos que fizera por 
ela.
 - Não estava bem em lado nenhum. Mal parava em casa. Nem o trabalho 
me trazia alívio.
 Resolveu regressar, mas desta vez não foi seguido pela mulher. Dissera-
lhe que não voltaria ao lugar que lhe roubara a filha. Respeitou-a.
 Veio embora como havia partido.
 - Deixei-lhe tudo. A casa e o dinheiro. Ela merecia. Eu não.
 Coçava a barba e franzia os olhos, acentuando ainda mais as rugas do 
rosto.
 - Agora há quem diga que os anos nem passam por mim. Pudera, já 
passaram todos de uma vez! Comprara outro barco, o “Mariana”. E, com ele, 
tinha voltado ao mar.
 - Fizemos as pazes.
 O homem engoliu de um trago o licor amargo que ainda restava.
 - Aprendi a reconciliar-me com a Ilha. Ou com o mar, já nem sei!... 
Ficámos em silêncio.
 Anoitecia. Olhei a primeira estrela no céu. A porta continuava aberta e 
a claridade da lua a crescer, parecia dar vida às imagens do presépio.



* Pseudónimo 155

Luna*

O mercado de 
Natal

 Cores e brilhos em todos os cantos, muitos enfeites por todos os lados.
 Gente sorrindo. Casais andando de mãos dadas, jovens abraçados, 
famílias ocupadas em equilibrar todos os sacos e pacotes de presentes 
enquanto suas crianças continuam a brincar correndo para cá e para lá. 
Todos bem vestidos com casacos e paletós elegantes para se esconderem 
do vento gelado que insiste em soprar. Todo mundo aqui junto ajuda a afastar 
o frio. Acho que é por isso que nesta época toda a gente acaba por vir parar 
aqui.
 Eu sempre fico ansiosa para poder vir com meus pais a este lugar. 
Acho que é a melhor época do meu ano todo. É difícil eu conseguir ver tanta 
gente assim. Normalmente sou eu, meus pais e a tia Bete. Minha mãe tem 
que dar suas aulas e meu pai sempre tem que se ocupar das coisas da 
empresa onde ele trabalha. Resulta que sempre acabo por ficar em casa aos 
cuidados da minha tia.
 Não é que eu não me divirta nas nossas tardes, e longe de mim reclamar, 
mas eu gostava de conhecer novas pessoas. Somos sempre eu e ela, ela 
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e eu, e é assim toda santa tarde. Eu até gosto porque ela sempre me conta 
histórias e sempre tem bolo… ah os bolos da tia Bete… são de juntar água 
na boca só de imaginar. Nesta época ela faz um tipo de bolo especial com 
frutas que é magnífico. Ela diz que eu posso fazer bolos tão bons quanto 
os dela, ou até melhores, se eu me esforçar e prestar atenção nas lições 
dela. Acho que eu quero ser confeiteira. Imagina trabalhar com estes cheiros 
todos os dias e poder fazer algo que torne o dia de todos mais feliz? Decidido! 
Vou ter minha própria pastelaria e fazer as receitas da tia para todo mundo. 
Hoje somos só meus pais e eu. A tia Bete não quis vir com a gente. Ela 
disse que este frio machuca os joelhos cansados dela. Não sei bem o que 
acontece que ela nunca dá mais do que três ou quatro passos vagos fora 
da nossa casa. O problema é que se ela não vai, eu também não vou. E, 
assim, sei bem das coisas que há no mundo pouco mais do que os poucos 
passos da tia Bete. O que sei para além disso, o sei porque ela e meus 
pais me contam, por meio de histórias engraçadas sobre outras pessoas e 
lugares. Estou sempre a fazer perguntas, e minha mãe sempre me sinaliza 
que curiosa podia ser meu segundo nome, pois nunca me contento com a 
primeira resposta que recebo, pois tão pouco se contenha minha cabeça em 
sua vontade de querer saber mais de todas de coisas
 Vejo muitas barracas, todas enfeitadas, vendendo uma infinidade de 
coisas. Os cheiros são incríveis. Me encanto principalmente com as barracas 
que vendem os doces porque adoro o aroma das frutas se transformando 
em calda quente, e adoro ficar a imaginar o sabor que devem ter. Também 
amo perfumes. Vejo as barracas a venderem velas coloridas, cada uma com 
cheiros próprios para enfeitar e perfumar a mesa das festividades.
 Gosto muito de tudo o que há nesta época do Natal. Minha mãe me 
explicou certa vez que o Natal é o aniversário de uma criança de quem todo 
mundo gosta bastante. Quisera eu ter tantos amigos e pessoas pensando em 
me comprar presentes ou em me fazer jantares cheios de comida gostosa. 
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Injusto! Esse menino tem mais amigos do que devia. Se eu um dia encontrar 
com ele vou mostrar uma coisa ou duas das histórias que minha mãe conta 
sobre dividir o que é seu e ver se ele aprende a parar de querer festa só para 
si.
 Vejo uma bancada com gente enfileirada lá em cima. Em volta toda 
gente se reúne para ver o que estão fazendo. Ficam lá parados, bobos, 
mexendo suas bocas e fazendo umas caretas. Tudo isso para ver caretas? 
Essas pessoas são esquisitas mesmo. Mas deixa elas para lá.
 Logo ali, mais à frente, há uma tenda brilhante com cavalinhos a darem 
voltas com miúdos montados. Eu amo cavalos. Eu olho para as luzes a piscar 
e girar e os cavalos passando e me encanto. Quero olhar mais de perto. Me 
imagino sobre um cavalo, eu nunca montei em um de verdade. Aqueles ali 
pareciam calmos, pois faziam sempre o mesmo movimento a girar em torno 
daquelas luzes. Chego mais perto. Como eu vou entrar ali? Me viro para 
pedir ao meu pai. Pai? Olho para os lados e vejo uns cem números de rostos 
diferentes passando, mas nenhum é o do meu pai. Mãe? Olho para minha 
mão direita e já nem sei a quanto tempo é que não segurava a mão da minha 
mãe.
 Calma, eu pensei:
 - É claro que eles estão logo ali, já parados esperando por mim.
 Será? Olhei de novo em volta e só vejo mais rostos estranhos e aquela 
tenda dos cavalinhos que já nem parece tão legal assim. Sou empurrada 
pela multidão passando e me dou conta que não sei bem aonde eu estou. 
Como meus pais vão me encontrar no meio desta multidão?
 Vejo uma senhora sentada em uma cadeira próxima de uma barraca 
que cheira pãozinho novo saindo do forno. Ela parece simpática e, afinal, o 
que tem de errado em pedir ajuda aos outros, não é? Vou até a senhora de 
casaco marrom e um negócio no pescoço que parecia o sr. Tom, nosso gato. 
Pensar no Sr. Tom me anima e levanto um leve sorriso para ser simpática. 
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Toco em seu braço, e ela me ignora como se fosse uma simples esbarrada 
leve de um passante da multidão. A cutuco com uma insistência um pouco 
maior, no que ela se curva ao me perceber. Boa, consegui sua atenção!
 Fiz o primeiro sinal que me pareceu natural, “ajuda”, ao que ela pareceu 
retorcer o nariz em um sinal de que não me compreendeu. Certo, certo. Sei 
que as luvas não ajudam muito, pelo contrário, elas me atrapalham sinalizar 
porque os dedos parecem estar grudados, por isso não gosto, mas minha 
mãe me obrigou à coloca-las. Tiro as luvas e tento sinalizar “ajuda”, “pai”, 
“mãe”, “perdida”. E podia ter tentado sinalizar muito mais sem qualquer 
resultado. Ela apenas me olhava com aquela cara meio boba como se eu 
estivesse fazendo uma brincadeira. 
 E conheço esta cara. É a mesma cara que eu aprendi a fazer quando 
algum deles vem ficar mexendo a boca perto de mim. Vi meus pais fazerem 
isso muitas vezes. Eles balançam a cabeça e fazem um sorriso amigável 
e depois saem sorrateiramente e vão para outro lugar. Uma vez perguntei 
porque eles faziam isso e meu pai me explicou que os outros não gostam de 
ser contrariados e que, embora não se comunicassem como nós, gostavam 
de achar que nos entendiam e se faziam entender.
 Melhor parar de tentar sinalizar algo para ela. Me viro e começo a andar 
por entre as barracas e pessoas. Onde estão meus pais? Os cheiros e as 
luzes vão perdendo o encanto conforme vou me sentindo mais aflita. Tento 
sinalizar algo às pessoas nas barracas, mas parecem ocupados demais 
atendendo aos muitos pedidos que não param de chegar. As pessoas 
simplesmente mechem a boca, provavelmente devem querer dizer que não 
me entendem e, às vezes, apontam numa direção qualquer que eu não sei 
o que é. Quanto tempo eu vou ficar perdida aqui? Como eu vou voltar para 
casa se ninguém me entende?
 Andando mais um pouco vejo uma grande árvore de natal, enorme, 
toda enfeitada com bolas coloridas e com uma estrela brilhante em cima. 
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Acho que é a maior que eu já vi. Pouco abaixo da árvore há uma poltrona 
toda decorada e nela há um vovozinho sentado conversando com um miúdo. 
Acho que o velhinho já deve ter muitos anos de vida, a julgar pela longa 
barba e o cabelo todo branco. Eu já vi este senhor com esta roupa vermelha 
antes. A sua cara está na televisão, na montra das lojas, nas barracas. Acho 
que é alguém importante. Talvez seja uma espécie de Rei do Natal, ou ainda 
pode ser o próprio menino que minha mãe diz que faz aniversário por agora. 
Só pode ser isso. O menino já fez tantos aniversários que já deixou há muito 
tempo de ser um miúdo e converteu-se em um ancião.
 Seja como for ele deve atender as pessoas como um Rei aos seus 
súditos, tal como aprendi nas histórias da minha mãe. Por isso há uma fila de 
crianças para ter com ele. Resolvo aguardar para tentar sinalizar algo para 
ele. Minha vez vai chegando e vou ficando um pouco nervosa. E se ele não 
me entender por ser diferente? Será que ele poderia mandar me prender por 
atrapalhar o que estava fazendo?
 Chegou minha vez e o simpático vovô me estende a mão e me lança 
um sorriso que, de algum modo, me conforta. Tento sinalizar pausadamente 
palavras como “perdida” e “ajuda”. Ele me olhou de modo amável. Não sei 
se entendeu meu sinal, mas olhou em volta, como se procurando por alguém 
responsável por mim. Parece não ter encontrado ninguém.
 A ideia de que continuo perdida vai me deixando mais triste e acho que 
meus olhos começaram a ficar molhados. Acredito que o senhor começou a 
entender o meu problema. Ele tenta me acalmar. Fica de pé comigo, continua 
a olhar em volta, mas parece não perceber nada e eu também não consigo 
ver meus pais naquela multidão.
 Ele então pede algo aos seus ajudantes de roupas estranhas que 
estavam por ali. Ele tenta me fazer sinais que não são da minha língua, 
mas consigo perceber que quer que eu me mantenha calma e espere. 
Permanecemos ali por poucos minutos, e eis que acontece algo inesperado: 
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Todas as luzes do mercado repentinamente se apagam!
 Ficamos todos numa escuridão tão grande qua não sei bem se conseguia 
ver a ponta dos meus dedos da mão. Me deu um frio na barriga. Mas, em 
pouco tempo, ascende-se a grande árvore de Natal, bem acima de nós. 
Com todas as demais luzes ainda apagadas, a árvore parece um grande 
farol sobre nossas cabeças. Toda a gente parece olhar para nós, inclusive 
um casal que começa a abrir caminho na multidão para se revelarem como 
sendo… meus pais!
 Em um salto eu deixo o abraço confortável do velhinho para correr ao 
encontro da minha família. Enquanto abraço meus pais, imagino quem deva 
ser este possível Rei ancião que os trouxe de volta para mim. Só sei que é 
alguém especial e que não é sem razão que toda a gente vá ter com ele para 
lhe pedir coisas. Hoje ele me compreendeu e atendeu ao meu pedido. Agora 
eu percebo que não se trata de entender ou não o que eu sinalizo, mas dá 
capacidade de agir com bondade e atenção, e, enquanto volto a me sentir 
segura junta dos meus pais, posso sinalizar “obrigada” ao bom velhinho. 
Abraço novamente meus pais e sinalizo “feliz”.



* Pseudónimo 161

Mahala Francisca*

Foi realmente 
Natal

 Morgana tinha conhecido Aisha em Setembro e deixara-se encantar 
de imediato pela menina meiga, com olhos cor de mel, que nunca levantava 
a voz. Andavam juntas na escola, no segundo ano. As mães diziam que as 
meninas se completavam: o que Morgana tinha de traquina, Aisha tinha de 
serena. Sentavam-se na mesma secretária e brincavam juntas nos intervalos.
A família de Aisha tinha chegado no Verão a Braga. Refugiados, tinham 
fugido da guerra e de um país praticamente destruído, deixando tudo para 
trás: amigos, casa, os empregos. Tinham o olhar triste de quem viu aquilo 
que ninguém deveria ver.
 Com oito anos feitos há pouco, Morgana sabia apenas que a amiga era 
muçulmana e que algumas coisas que lhe achava estranhas eram normais 
no país e na religião de Aisha. A mãe tinha-lho explicado. A partir dessa 
conversa, as roupas da mãe da pequena Aisha começaram a parecer-lhe 
normais: até eram engraçadas aquelas vestes longas e o cabelo – que a 
amiga garantia ser preto asa de corvo – sempre muito escondidinho no 
véu! Afinal, isso não interessa nada, pensava Morgana. O que interessava 
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eram as apanhadas no recreio, os segredos, a dança que as duas meninas 
ensaiavam uma e outra vez.
 Era uma terça-feira como outra qualquer. No portão da escola, depois de 
lhe dar um beijo na testa, como sempre fazia, a mãe da Morgana perguntou-
lhe:
 - A Aisha hoje vai ao Teatro?
 - Penso que sim, mamã, porquê?
 - Precisava de falar com a mãe dela. Logo venho um pouco mais cedo 
buscar-te, sim?
 Porta-te bem e poucas conversas! – avisou a mãe, entre acenos.
 Morgana não ficou muito tempo a pensar no que a mãe, Flávia tinha 
dito. Às terças tinham Teatro depois das aulas. Era o melhor dia da semana! 
Adorava fazer de princesa ou guerreira com os amigos. Por isso a princípio 
ficou espantada por ver logo a mãe quando saiu do auditório da escola. 
Só quando a viu conversar com a mãe de Aisha, Khadija, é que voltou a 
lembrar-se do episódio de manhã. As duas estavam muito sorridentes, com 
as bochechas rosadinhas.
 - Vamos lá, filhota! Está muito frio e temos de ir para casa! – chamou a 
mãe.
 Morgana deu uns gritinhos de excitação e lançou-se para os braços 
da sua mãe. Atrás dela, Aisha ria baixinho das tropelias da amiga. Morgana 
nunca tinha ouvido as gargalhadas da amiga, que ria sempre com as mãos na 
boca, como se guardasse um segredo. As quatro despediram-se. Morgana e 
Flávia deram as mãos e seguiram rua abaixo.
 - Filha, tenho uma coisa para te contar. Já tinha falado com o papá e 
decidimos convidar a família da Aisha para passar o Natal connosco, o que 
achas? – perguntou a mãe. 
 - A sério, mamã? Mas isso é espetacular, que bom, que bom! – gritou a 
pequena. Morgana ficou mesmo feliz. Este ano não estava tão entusiasmada 



   Contos de Natal 2017 163  

com o Natal. Tinha descoberto que as prendas não vinham num saco 
vermelho transportado pelo velhinho de longas barbas brancas e pelas renas 
que achava tão queridas. O Natal perdera um bocado da magia. Os avós e 
as primas também estavam longe este ano, seria só Morgana e os pais. E 
as prendas, muitas prendas, sonhava ela. Tinha-se portado bem e esperava 
que os pais lhe comprassem todos os brinquedos que queria.
 - Então está combinado. Vamos ter que fazer algumas coisas de forma 
diferente, mas falamos sobre isso noutra altura – sorriu a mãe.
Morgana mal ouviu de tão entusiasmada que estava por ter a amiga para 
brincar naquela noite. Com sorte os pais até deixavam Aisha dormir lá em 
casa!
 Os dias passaram rapidamente. A cidade reluzia, cheia de luzes 
coloridas e sorrisos felizes. Depressa chegou a véspera de Natal.
 Pelo fim da tarde, a campainha tocou. Morgana pulou sobre o sofá, os 
gatos a correrem desenfreadamente, contagiados com a excitação.
 - Morgana, cuidado, tu cais! O sofá não é nenhum trampolim! – 
admoestou o pai.
 Mas a pequena não conseguia conter-se. Estava a estrear o vestido 
azul novo, que a mãe tinha comprado de propósito para aquela noite. Os 
pézinhos brilhavam com o verniz azul dos sapatos a combinar. Na cabeça, 
um laçarote prateado que fazia lembrar as estrelinhas do pinheiro em casa, 
envolto em fitas, bolas e luzinhas que piscavam toda a noite.
 - Eu vou à porta! Eu vou, eu vou! – respondeu rapidamente.
 Era Aisha e os pais. Morgana estranhou porque não viu sacos com 
prendas. A amiga não estava com o uniforme da escola, mas não trazia 
nenhum vestido bonito nem laçarotes. Se calhar a Aisha ainda acredita no Pai 
Natal e as prendas já cá estão escondidas, pensou. O melhor era não dizer 
nada. E a amiga era linda mesmo sem vestido, isso não interessava nada. 
Os pais foram para a cozinha e as duas amigas ficaram na sala. Morgana 
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mostrou a
 Aisha onde podia deixar o casaco e apresentou-lhe os gatos.
 - Este é o Zeus. E esta é a Branquinha! Ele não gosta de festas, mas 
ela gosta muito.
 Podes pegar nela ao colo – explicou, pegando na pequena gatinha e 
estendendo-a a Aisha.
 A amiga hesitou mas estendeu os braços. Tão fofinha! Morgana sorriu 
orgulhosa. A gata também estava a portar-se muito bem! Depois de algum 
tempo com os animais, foram as duas brincar para o quarto.
 - Que pediste ao Pai Natal, Aisha?
 - A quem?
 - Ao Pai Natal! Ou ao Menino Jesus – disse Morgana, a medo.
 Da cozinha uma voz interrompeu a conversa das amigas.
 - Meninas, para a mesa!
 As duas desceram as escadas. Como sempre, Morgana aos saltos e 
com gargalhadas, Aisha com os olhos sorridentes, em silêncio, e com cuidado 
para não cair.
 O sorriso de Morgana depressa desapareceu e deu lugar a uma 
expressão de espanto.
 A mesa não estava posta para o Natal! Onde estava o pequeno presépio 
com o Menino Jesus? E as fatias de chouriço e salpicão que os pais só a 
deixavam comer nas festas? E que sobremesas estranhas eram aquelas ao 
lado da aletria e do bolo-rei?
 - Aisha, Khadija, Omar, sentem-se! A casa é vossa – disse a mãe. Os 
pais deram a mão a Morgana e chegaram-se ao pé da lareira.
 - Vamos rezar? – convidou o pai.
 Ah, é verdade! A mãe tinha conversado com ela na noite anterior. Aisha 
e os pais eram muçulmanos. Vinham de um país diferente e tinham outra 
religião que não os deixava fazer algumas coisas, como comer carne de 
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porco. Pelo menos era isso que ela tinha percebido. A mãe tinha explicado 
que era assim, as religiões e as culturas eram diferentes, mas todas bonitas 
à sua maneira.
 - E porque não rezam connosco? – perguntou.
 - Já te expliquei isso ontem, filha. Eles rezam, só não da mesma forma 
que nós. Mas se perguntares à Aisha, aposto que ela hoje já rezou mais 
vezes do que tu – disse a mãe, piscando o olho.
 E realmente isso não interessa nada, pensou ela. Havia muitas outras 
coisas boas para comer, até ia rezar mais quentinha, ia ter muitas prendas 
na mesma e ia divertir-se muito. Fechou os olhos enquanto pediu a Jesus 
que tomasse conta dos avós, das primas e de todas as crianças do mundo.
 A noite passou a voar. A comida era muito boa e Morgana e Aisha 
tinham brincado muito com todos os seus brinquedos. E ainda iam brincar 
mais quando recebesse os novos! O relógio da sala depressa anunciou as 
doze badaladas.
 - Papá, mamã! É meia-noite, já podemos abrir as prendas! – gritou.
 - Filhinha, também tínhamos falado disso ontem… – disse a mãe, 
olhando o pai.
 Morgana lembrou-se da conversa. A mãe tinha dito que não iam abrir 
as prendas nessa noite. Os seus olhos encheram-se de lágrimas.
 - Isso não é justo! – voltou a gritar, as lágrimas gordas a rolar sobre a 
pele branquinha.
 Morgana saiu da sala a correr, galgou as escadas e enfiou-se na cama.
 Não era nada justo. Aisha e os pais estavam em casa dela, eram 
convidados da sua família. Já não bastava a comida ter sido diferente, o seu 
lindo presépio das lãs não estar na mesa e agora não iam abrir as prendas? 
Eles é que eram os convidados, eles é que deviam levar ainda mais presentes!
 Os pais tinham entrado no quarto e estavam aos pés da sua cama.
 - Filha, já falamos sobre isto. A Aisha e os pais têm outra religião e não 
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festejam o Natal como nós. Não faz sentido estarmos a abrir prendas se eles 
não trouxeram nenhuma. Só vai fazê-los sentir-se mal! – explicou o pai.
 - Mas agora estão no nosso país! E na nossa casa – respondeu, entre 
soluços.
 - Pois estão, mas não é por isso que vamos obrigá-los a fazer tudo como 
nós. Aliás, nós é que temos obrigação de os receber bem. Há lugar para 
todos. Nós fizemos o convite para estarem connosco numa noite especial 
de alegria e muito amor. Assim ninguém está sozinho e as prendas podem 
esperar por amanhã. Não são sequer o mais importante! Não achas que a 
Aisha já deve estar triste por saber que há muitas crianças que recebem 
prendas hoje e ela não? Mais ainda… Estás triste por os avós e primas não 
estarem cá. Já pensaste que a Aisha não sabe quando volta a ver o resto da 
família dela? Parece-me mais importante dar-lhe amor e carinho do que um 
brinquedo – disse a mãe com voz suave.
 Morgana encolheu os ombros. Os pais saíram e deixaram a porta 
entreaberta. Ouviu um riso diferente, que não conhecia. Pé ante pé, foi até 
às escadas e espreitou para a sala.
 Aisha ria às gargalhadas agarrada às pernas de Flávia porque o pai 
tinha posto uma gravatinha minúscula no gato. Riam todos muito. A amiga 
estava feliz como nunca a tinha visto. Então lembrou-se do que a mãe lhe 
tinha dito. Se calhar sente mesmo a falta da família, por isso é que nos 
outros dias ri sempre tão baixinho, pensou. Morgana lembrou-se de todas 
as vezes em que tinha saudades da família e amigos, em como era tão fácil 
pegar no telefone ou computador e ouvi-los, vê-los. E pensou que Aisha não 
podia fazer o mesmo porque o seu país estava em guerra, como os pais lhe 
tinham explicado.
 Regressou ao seu quarto, pegou rapidamente num livro e desceu, 
envergonhada.
 - Aisha? Achas que me podes mostrar aqui o teu país? – perguntou, 



   Contos de Natal 2017 167  

enquanto estendia à amiga um Atlas ilustrado que a avó lhe tinha oferecido.
 A menina com olhos cor de mel sorriu e com a mão bateu no sofá, fazendo 
sinal para Morgana se sentar a seu lado. Descobriu coisas maravilhosas 
sobre o país da amiga, sítios lindos, muitas cores, até comidas que pareciam 
muito saborosas!
 O resto da noite foi passado entre muitas conversas, risos e brincadeiras. 
As gargalhadas de Aisha aqueciam a casa e todos os corações. Não tinha 
comido os salgadinhos, não tinha mostrado o presépio, nem tinha aberto 
nenhuma prenda. Mas isso não interessa nada, pensou, enquanto ouvia a 
amiga rir mais uma vez.



* Pseudónimo 168

Maria Lápis*

A negro e cinza

 Dos poucos pertences que vestem e definem a nossa casa, existe 
um lápis recuperado de entre dois meios lápis já gastos. Estes últimos, 
convertidos talvez em relíquia por toda uma função desempenhada, repousam 
agora, esquecidos, numa caixa de papel. A caixa, de tamanho reduzido, 
semi-desfeita pelo tempo, acusa, também ela, um passado que se fez mais 
envelhecido. Hoje, só esse lápis exclusivo e resgatado, obedecendo a um 
impulso recorrente, segue o movimento livre dos meus dedos, depois de os 
meus dedos seguirem o livre movimento de uma memória ou o apelo a uma 
digressão onírica. Nenhum outro instrumento o complementa, pois, de cor e 
testemunho.
 Em certos momentos, este meu único lápis fixa-se num ângulo irresoluto 
do papel, perde fôlego e sentido na superfície de fibras pardas, abraçando 
a esperança de nova orientação - quando ainda não deu forma cabal aos 
contornos de uma realidade ou às linhas fluídas trazidas de uma ilusão. Ou 
quando, em missão intimista, se fecha no alvo de uma certeira variação do 
traço. Depois, alterando bruscamente a rota do seu bico afiado, fazendo-se 
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valer de um certo grau de dureza e de uma precisão (estreados, por vezes, 
sobre linhas acidentais), captura, finalmente, a integridade dos elementos. 
Compõe, até, de feitiços um espaço feito de si. E conquista o meu assombro, 
fazendo-me crente desta minha competência, aquela a que comumente 
designam habilidade manual. Mas ainda que em descontinuidades vacile, 
entre lógicos e absurdos esboços, o meu único lápis retoma persistentemente 
o seu curso, em ordem a uma definição coerente de proporções, sombreados 
e expressão. E é, deste modo, que sinto nele o eco de uma perseverança - 
nesse seu firme propósito de aguçar o engenho e comigo, solidário, tentar 
prender os instantes, povoando-os de uma fidelidade no papel.
 Este meu único lápis tornou-se confidente num silêncio tumultuoso que 
rasga as folhas de vida e o meu mundo de novas possibilidades. Dado o seu 
inestimável valor, depois de com ele me entregar em traços soltos e finais, 
aqueles que chamam ainda um rigor, volto a abrigá-lo, em desvelos, na 
mesma gaveta vetusta e áspera de sons, secreto lugar de parcos tesouros.
 Na nossa casa existe também um fogão rudimentar, um tanto 
temperamental no seu aquecimento, três cadeiras em desvanecidas 
combinações da cor que, tal como a minha gaveta, sempre rangem de 
súplicas ao primeiro sinal de peso, e uma mesa antiga, pouco estável nas 
suas pernas enfraquecidas. Faz ainda parte desta simplicidade decorativa 
um remanescente de objetos que não se esquecem por serem poucos e 
essenciais, como as duas bonecas de trapos que suavizam, com as suas 
tranças e sorrisos, as camas escurecidas, a nossa dificultada existência.
 Na nossa casa, sem lugar a dúvidas, tudo é escasso e minguado - a 
mobília degradada pela antiguidade, o pão que não leveda para a fome que 
temos, as roupas puídas que não cobrem o frio que se nos atravessa nos 
ossos, o débil tinir das raras moedas que não conhece a força atenuante 
de um simples montículo de notas e, claro está, os dois meios lápis, agora 
danificados e inúteis.



   Contos de Natal 2017 170  

 O meu único lápis também não cresce com os dias e o farto prazer que 
me concede. Faz-se mais pequeno com o uso, assaltando-me de receios. 
Pois de que outro consolo fruir, de que outro amparo beneficiar, se vier ele a 
tornar-se um meio lápis, e depois lápis nenhum, como se ofereceu o desfecho 
redutor nos invólucros de madeira e nas barrigas de grafite dos seus dois 
irmãos? Como desenhar, sem ele, ilimitados desejos, a verdade das coisas 
e a verdade dos sonhos, e guardá-los, depois, na mesma gaveta que range 
queixumes mas preserva, diligentemente, os meus acervos?
 Tudo é minguado. Menos as angústias em lágrimas incontidas da minha 
mãe, o sofrimento abafado do meu pai, que uma neblina de turvos não logra 
esconder no olhar, um passado de duras lides nos vincos a pergaminho na 
pele da minha avó, a nossa união robustecida e sem palavras necessárias, 
e este amor familiar e propagado à vida por todas as carências diárias. 
Separo, igualmente, do nosso campo de escassez os meus francos desejos 
que, ainda assim, não se contraem com a nossa miséria. Porém, há que o 
enaltecer, fazê-lo grande à semelhança do nosso amor e de tudo o que não 
nos foge - dentro desta casa tão nossa de entendimentos, e que nada mais é 
do que uma modesta e inocente cabana, reina um Bem que nunca se gasta 
ou escasseia: o asseio, constituindo-se como ritual e um triunfo de que nos 
nutrimos, e que nos secunda a desdenhar da lembrança outros alimentos que 
não abundam. Mas fora da penúria bem lavada desta nossa habitação, das 
balizas apertadas desta sua realidade, do poder desmedido deste meu único 
lápis e, outrossim, do nosso âmago alargado em bem-querer, deparamo-
nos com uma abundância envolvente de natureza intacta que se extravasa 
em campos a perder de vista - um esbanjamento de montanhas e colinas 
abraçando uma vasta planície de quietudes. Acenam-nos flores e folhas de 
árvores impressas a cor e funda poesia. Aspergindo vínculos de orvalhos, 
aromas e horizontes, despertam-nos ainda de pasmos outros cruzamentos 
de mares, rios e firmamento. A este enredo de harmonias que chama a 
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grandeza de um Cosmos, um seu mistério de liberdade e revelações, une-se 
a constância de um nascer do sol, raiado a promissores reflexos.
 O astro-rei, embaixador do Universo, abriga-nos num largo sorriso de 
luz emitida, anunciando o milagre da existência, dando lugar, aos poucos, e 
numa estudada gradação de tons, à subtileza da lua e das outras estrelas. 
Não há dia, não há noite, em que não me deixe seduzir por este encanto - 
uma miragem de cortesias, de sucessivos deslumbres, mal a porta da nossa 
casa se deixa abrir à descoberta. Mas as palavras nunca se apropriarão em 
pleno desta dimensão, ou da cíclica oferenda de um infinito que se supera e 
nos acolhe generosamente.
  Socorro-me do meu único lápis para trazer este mundo inesgotável 
para dentro da nossa casa exígua; socorro-me dele para guardar esse 
mistério docemente nostálgico e pacificador, este aqui e esse além de um 
tempo ornado a ouros. O meu único lápis não possui esse misto de rubis e 
ametistas, de safiras e esmeraldas, de âmbares e opalas pulsando de muitas 
cores e cristais, e nem tão-pouco terá o colorido de outras gemas, aquelas 
de que o sol se desnuda oferecendo-se de lustrosa imensidão. Mas permite-
me reinventar, a negro e cinza, o rosto, a história e o poder dessa paisagem 
sagrada, estendendo-os ao chão onde dormimos e sonhamos outra vida. 
Possivelmente, por essa exacta razão, hoje as aves arribaram, rumo à vista, 
num bailado magnífico de asas largas, traçando no céu trajectórias luminosas, 
psicadélicas, efervescentes, lembrando-nos que o Natal está mais próximo 
do que nunca, e que essa paisagem e o muito que ela indicia devem ser 
mantidos permanentemente com o mesmo brilho. Entoam cânticos de paz 
alusivos à data, códigos de uma una santidade, íntimas sinfonias da verdade 
e do amor. Espalham, no frio de Inverno, um lume de estio e de sentido.
 Enterneço-me. Como verter num só desenho tamanha exaltação, este 
hino maior ao mundo e à humanidade? Como nele induzir à reflexão que 
chama valores basilares, as mais remotas e genuínas origens que vivem 
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para lá de um dia de Natal? Como projectar nos outros a verdade de um 
Universo infinito, sublime e sábio, e fazê-los preservar este património com 
o mesmo amor, esmero e asseio que reina na nossa humilde cabana? Como 
mostrar, afinal, através da arte de um único lápis, a negro e cinza, que nos 
pequenos gestos somos grandes e bem mais ricos do que a opulência árida 
dos que muito se enfeitam e enganam, nada tendo?
 De repente, sem quaisquer rodeios, uma rajada forte faz tremer a cabana 
com os nossos pensamentos e os afazeres costumeiros. A porta soluça de 
gemidos agudos. As janelas suplicam tréguas ao duelo travado entre o vento 
e os seus vidros aflitos, e o meu lápis desliza, moribundo, soalho afora. 
E, depressa, a minha avó permuta o seu sorriso inacabado por um esgar 
perdido. Um meneio desengonçado e um arrepio tomam-lhe o corpo curvado 
e franzino. As mãos tremem-lhe num torpor de reminiscências, suplicando 
um antes nítido e vigoroso, e algum calor. Tememos, em primeiro lugar, por 
ela e uma sua fragilidade. Entreolhamo-nos sem juntar palavras e retomamos 
as nossas ocupações com o coração retraído, votado a um casulo triste de 
emoções. A irreverência do vento não desiste de se manifestar, troçando 
da nossa e gritante ausência de recursos. Recupero o meu lápis e cubro os 
ombros da minha avó com uma manta de retalhos feita das sobras da nossa 
existência. Ela aninha-se no meu gesto, na nossa pobreza mas, sobretudo, 
dentro de sentimentos que em nada são pobres. Mistura-se-me uma fúria 
contraditória a um amor aumentado. Sou a única proprietária deste lápis 
e do seu poder. Quero voltar a ressuscitá-lo nas minhas mãos, trazendo 
a dignidade de que somos feitos neste lugar, e anular de uma só vez o 
esquecimento dos outros.
  As linhas desprendem-se-me mais fortemente do intimo do que me é 
habitual. As aves, trazendo daquele modo o Natal agarrado à paisagem, são 
talvez o fundamento. Desta vez, rasgo de traços soltos e mais assertivos 
a folha de papel. Tenho em mim uma vitalidade multiplicada cuja nascente 
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é um sonho natalício desejado assíduo e universal, e a que o meu único 
lápis não é indiferente, deslizando ágil, com asas também, ao sabor deste 
comando espiritual.
 Esboço, então, uma árvore de Natal. Não se cinge à sua forma cónica, 
à sua figura piramidal bem delimitada e enfeitada de adereços incorporados 
na memória, tipificados. A minha árvore é diferente. Tem mais a insinuar 
ao mundo. Engorda de ênfase e intenções. Demarca-se firmemente na 
superfície da fibra. Cresceu de vanguardismos no papel, ultrapassando 
essa definição clássica e banal, sem contudo desvirtuar a beleza da sua 
identidade expressiva. Dentro e fora dos seus limites, incluo este pequeno 
domínio feito das nossas dores e da nossa força maior, e o mundo à volta 
ondulando de assimetrias injustas, de valores adormecidos ou adulterados, 
e de uma esquizofrenia inquietante que o Bem desvaloriza, acusando os 
sinais de um tempo enfermo. Mas o meu desenho diz ainda mais, alerta. Fala 
da aproximação de novas frentes frias sobre esse mundo original e maior 
que atrás tentei retratar em signos incompletos. O meu único lápis transpõe 
as contradições do mundo. Mas a sua, nossa árvore, trás agora novidade, 
outras perspectivas, um apelo que privilegia um ajuste das relações nesse 
mundo belo, simples e complexo, que não saberei dizer por palavras e que 
se quer salvaguardado. A sua, minha árvore, tornou-se mítica, cósmica, 
abstrata, secular, portadora de uma mensagem abrangente, inédita nas 
suas linhas livres, inspirando uma pluralidade de benevolência e justiça. Na 
sala de aula, muni-me de uma coragem ainda maior: entreguei-a em vez de 
palavras numa composição de Natal. Pois se ela tudo dizia…
 Estranharam - a professora e os meus colegas. Demoraram-se 
nela, na sua beleza inovadora, na sua doçura, na sua severidade. E no 
meu atrevimento em claro desvio das regras, na minha convicção. Mas a 
árvore falava com eloquência e comigo crescia de pertinência, clareza, e 
singularidade, instigando: “Olhem atentamente, espantem-se com o mundo, 
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sejam nele Pessoas, Cidadãos!”
 Premiaram-me, pouco depois, com uma caixa vistosa e não reduzida 
de lápis de cor, um incentivo feliz à minha aptidão e a um acreditar reforçado 
noutros tons. Eu premiei-os com as cores escassas, a negro e cinza, do 
meu próprio mundo afastado - simples, pequeno, mas ampliado pela sua 
veracidade. E ainda a negro e cinza, com mais esse outro mundo, também 
esquecido, mundo imenso, de mais cores, mundo de todos, recriado na sua 
amplíssima potencialidade. Com outro olhar ditado por um interior ecuménico. 
E por uma cidadania que urge, se quer viva, presente, inteira, guardada em 
outras gavetas que cantam também o Amor.



* Pseudónimo 175

Maria Monteiro*

O violino de Natal

 Na infância, habituou-se a ver o violino abandonado no velho roupeiro 
do quarto do fundo. Não tinha arco, nem caixa, era uma peça esquecida 
na casa que fora da avó, aquela que o punha a expandir os seus alegres 
acordes, nos dias de maior convívio familiar.
 Na sua solidão, Lucinha estabeleceu com o violino uma relação de 
amizade, embora nunca pudesse falar a sua língua nem, tão pouco, pô-lo a 
comunicar, pois faltava-lhe o arco, qual varinha de condão, impulsionadora 
da linguagem desejada. Mas, ele representava a avó que o tocara. Não a 
conheceu, apenas fixou o que lhe era contado. Nasceu no Brasil, em Portugal 
casou, e depois pereceu no estio da vida. Um dia, Lucinha verificou que o 
violino tinha uma data e um nome no seu interior: “Antonius Stradivarius 
Cremonensis - Faciebat 1730”. Eram palavras que indicavam algo de 
notável, por isso, o violino passou a ter uma caixa e um arco, apesar de a sua 
função estar esquecida. Faltava um primeiro passo, um estímulo, para que 
o violino começasse a violinar. Ninguém se apaixonara por ele. Poderia ter 
sido o João, o Luís, a Teresa ou a Maria. Ou, então, a Lúcia, a Maria José, o 
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Miguel, enquanto meninos, que passaram pela habitação, e que, pelo Natal, 
depois de terem ido ao musgo e ao azevinho, gostavam de pegar nele e de 
o dependurar no ramo de sobreiro, que nunca faltava no presépio. Era um 
modo de trazer à memória a avó, tantas vezes evocada, e de a imaginar ali 
reunida, na noite de consoada. Era Lúcia a portadora de toda a representação 
de tão singular instrumento, por isso, o olhava sonhadoramente, imaginando 
nele tudo o que lhe poderia contar. Findado o Natal, queimados o sobreiro 
e o azevinho, o violino regressava ao costumeiro armário, como se tivesse 
tocado um pedacinho do “Quebra-Nozes” de Tchaikovsky.
 Um dia, a prima Teodora lembrou-se de dizer que o violino era muito 
valioso, por ser um Stradivarios, feito na Itália, e há tanto tempo. Isto passou 
a suscitar um burburinho contumaz na família, questionando-se todos sobre 
o seu valor, imaginando cada um a parte que lhe caberia, embora ninguém 
quisesse falar sobre isso abertamente. Uma quantia vinda, assim, como se 
fosse do céu, maravilhava cada um. A prima Teodora já começava a fazer 
planos e a encontrar o modo de fazer a sua avaliação. Lucinha, ao saber isto, 
ficou triste, por ver assim cobiçado o seu violino. Ela que um dia gostaria de o 
tocar, ou simplesmente, de o ouvir . O pai, atento e em silêncio, aguardava a 
sua oportunidade de se manifestar. Foi então que lhe disse: - Filha, o violino 
era da tua avó, embora te custe muito, a nossa família considera-o como 
objeto seu. Não é que eles ueiram aprender a tocar violino, isso quer muito 
esforço, dedicação e comprometimento, querem o que ele possa quantificar. 
Tu tencionas aprender a tocar, mas demoras a encontrar a altura favorável. 
Adias muitas vezes, eu sei que tens outras prioridades, mas o que é certo é 
que não sabes tocar. Abdica dele e tolera esse desejo da sua avaliação.
 Durante uns tempos, Lucinha não queria ouvir falar do violino, e foi-
lhe dado espaço para ela decidir, pois já pressentia que este deixaria de 
lhe pertencer. A mãe também conversou com ela e esclareceu-a de que 
nas famílias há, por vezes, conflitos que devem ser tratados com o espírito 
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de partilha e, ao mesmo tempo, de unidade. Ela deveria então adotar uma 
atitude de desprendimento e esperar o desenrolar dos acontecimentos. 
Lucinha compreendeu, e, assim confortada, foi ela quem procurou a prima 
Teodora e lhe entregou o instrumento musical.
 Na expetativa de encontrar alguém entendido em matéria de avaliações, 
Teodora deslocou-se a uma casa de música e procurou saber quem seria 
a pessoa mais conhecedora de violinos antigos. Foi-lhe dito que no Porto 
havia um construtor de violinos que conhecia o tipo de fabrico dos violinos 
Stradivarios e saberia indicar a sua qualidade e valor. Dado este primeiro 
passo, deslocou-se Teodora ao local destinado. O artesão especializado 
em violinos observou-o com atenção, perante Teodora, que esperava com 
entusiasmo boas informações sobre o antigo instrumento. Analisados o tipo de 
madeira, a qualidade do verniz, o som, o tamanho, o estado de conservação, 
o entendido considerou dizer: -Não tem xilófagos, apresenta verniz original, 
a madeira é de qualidade. Quanto ao som, não me posso pronunciar, porque 
as cordas estão muito desafinadas. Estas afirmações começavam a ter um 
significado promissor, gerando já uma certa alegria no seu destinatário. 
No entanto, advertiu que o violino tinha um tamanho pequeno, sendo, por 
isso, um violino de jovem aprendiz e que na época foram produzidos muitos 
violinos desta natureza, não tendo, com efeito, grande valor. Ouvidas estas 
detalhadas observações, a prima de Lucinha teve um calafrio e arrependeu-
se logo de ter dado tanta importância ao velho violino. Então, desanimada 
e envolvida por uma certa humilhação entregou o violino a Lucinha, que o 
recebeu com contido entusiasmo. O burburinho da família aos poucos foi-se 
apagando, mas ficou registado na sua memória, para servir de animação de 
cozinha, nas noites de consoada.
 O que estava reservado ao singular instrumento de música passou a 
ser o armário, depois colocado na sala de estar urbana, onde apenas se 
ouvia o velho gira-discos, a televisão e o aparelho de emissão de CDs.
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 Um tempo de espera aguardava uma hipótese de o velho violino se 
poder ouvir. Lucinha sabia que o seu som era inconfundível e, mesmo a 
quilómetros de distância de quem tocasse esse tipo de instrumento, não 
deixaria de lhe sentir os sons graves ou agudos.
 Uma tocadora procurava, para ser possível apreciar o misterioso 
som do violino em espera. Um som que simbolizasse um tempo de Natais 
imaginários, na pessoa jovem ou adulta que o fizesse vibrar.
 Buscar é alcançar. Aproximava-se o Natal, a cidade resplandecia até nas 
ruelas mais ermas, Lucinha, no interior do seu quarto foi então surpreendida 
pelo soar almejado, vinha ele, tão melancólico, o violino do andar de 
cima! Nesse momento, já pôde sonhar o sonho alcançado na menina que 
estudava a lição da paixão pelo violino. Agilizou então uma realidade, afinal, 
favorecedora de um cenário idílico! A jovem e linda adolescente, menina 
do andar de cima, tal como ela uma duriense pela genealogia, pôs fim a 
um tempo de espera indeterminado. Com gentileza e esforço, tirou o violino 
da letargia e pô- lo a musicar, no tal dia Natal. Depois, foi só decifrar o que 
lhe contava a melodia que, retida no Natal da avó, no século XX entrava, 
finalmente, no Natal da neta Lucinha, já no século XXI.



* Pseudónimo 179

Nuno de Évora Brandão*

O nascimento 
numa gruta

  Empurrados pela multidão, foram avançando, com os pés pisando o 
cansaço a moverem-se num ritmo regular sobre o caminho poeirento. Os 
olhos eram como os dos pássaros, sem se fixarem no horizonte fronteiro, mas 
sim alerta, olhando a um lado e a outro. Como se fosse uma trovoada seca, 
o relampejar dos bombardeamentos, poucos quilómetros atrás deste riacho 
de gente, iluminava a penumbra do fim de tarde. O ecoar dos estrondos, 
felizmente, ia demorando sempre um pouco mais a chegar até eles, sinal de 
que, mesmo vagarosos, se estavam a afastar da zona perigosa.
 Caíu a noite, e o tropel de passos não havia maneira de se apaziguar, 
pelos trilhos das encostas desertas. Tinham que resistir enquanto não 
encontrassem um lugar que oferecesse um arremedo de segurança. 
Continuaram, no passo regular dos autómatos, até que se aproximaram de 
uma gruta escavada na rocha, um espaço amplo, abrigo de pastores. Alguém 
disse que podiam recolher-se ali a descansar.
 Todos o fizeram de forma ordeira, fruto do cansaço e do medo. Em 
determinado momento, porém, a aparente serenidade foi quebrada por um 
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burburinho.
 Gabriel, o médico ainda novo que fora um dos guias, trazia com ele um 
casal, pedindo que os deixassem chegar ao local mais abrigado e que lhe 
providenciassem alguma iluminação. A mulher estava no final da gravidez, e 
tinham conseguido desencantar um burro que a carregara na viagem. Agora, 
tinham começado as contracções, pelo que seria necessário improvisar um 
espaço para o parto.
 Como se do nascimento daquela criança dependesse o êxito da fuga e 
o futuro colectivo, toda a gente colaborou. E Maria, a jovem mãe, apesar de 
todas as circunstâncias adversas, acabou por ser tratada com os maiores 
desvelos, perante o olhar atento de José, seu companheiro.
 Quando a criança nasceu e Gabriel confirmou que estava tudo em 
ordem, ouviu-se um rejubilar colectivo. Esquecido o cansaço, os refugiados 
foram passando um por um pelo quarto improvisado e visitando a família. 
Todos lhe deixavam um pequeno presente, mesmo que simbólico.
 Maria e José decidiram que ao seu filho iriam chamar Emanuel, pois 
esse nome quer dizer Deus está connosco e se tinham chegado ali em 
segurança e aquela criança em segurança viera ao mundo, isso significava 
que o Deus em que acreditavam os estava a guiar para fora do turbilhão da 
violência.
 Nessa noite, enquanto dezenas de fugitivos aqueciam com o seu 
calor o menino recém-nascido e lhe montavam uma guarda de honra como 
se ele fosse o salvador do Mundo, um cometa atravessou o firmamento, 
suficientemente devagar para que aqueles que tinham o coração aberto 
acreditassem que tinha acontecido Natal outra vez.



* Pseudónimo 181

Paula Dias*

Um Presente de 
Natal

  As ruas iluminavam-se todas como um clarão de intensa luz solar. 
Parecia que o sol tinha descido à terra para iluminar todas elas. As montras 
das lojas estavam ostensivamente decoradas com roupas elegantes e de 
tons escuros, ou nas perfumarias, com os perfumes mais delicados ou mais 
fortes, ou, então, nas livrarias, com as últimas novidades dos maiores autores 
nacionais, ou mesmo só com best-sellers que iriam desaparecer, em breve, 
dos escaparates para a terrível escuridão do esquecimento, como se nunca 
antes tivessem existido. Ouvia-se um ruído de meninos a brincar e a cantar. 
Cantavam canções de Natal. Afinal era Natal, quadra de alegria.
 Mas nem todos participavam desta festa. Maria passava pelas montras 
sem reparar sequer nas belas novidades que eram a lei do capitalismo, cega 
para as iluminações das ruas que davam luz a uma alegria que estava longe 
de ser a sua, afastada da alegria das crianças que a faziam sentir ainda mais 
triste, sem reparar no consumismo e numa alegria tão efémera, que parecia 
ir contra o espírito do próprio Natal. Chamavam-lhe louca e ela chorava. 
Que fazer quando se é incompreendido por uma sociedade inteira? Ela tinha 
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ideias que ninguém compreendia. Estava à frente do seu tempo. E não tinha 
medo de esconder das pessoas o quanto as achava hipócritas e cínicas.
Àquela hora ia ter com a sua única esperança neste mundo: o homem que 
a fizera fugir de casa. Ela amava-o tanto e ele era o único em quem não 
via defeito algum! Afinal, o amor é isto. Saber tanto e na hora de amar não 
saber nada. Ser cego quando se consegue ver tudo. E querer ser cego para 
manter uma ilusão irrealizável.
 Ele não estava à espera dela. Esquecera-a de vez desde que a 
abandonara. Afinal, era mais uma louca no mundo a quem não devia nada. 
Uma pobre rapariga que ele tão bem ludibriara e que já não lhe interessava 
mais. Antes pelo contrário, era um peso para ele. E foi isto o que lhe disse:
 - Para de me aborrecer, Maria! Tu não vês que tudo o que dizes são 
asneiras atrás de asneiras? Que eu não me vou envergonhar com uma 
louca?
 - Em nome do nosso amor, de tudo o que passámos juntos, não me 
vejas com esses olhos!
 - Foste a rapariga mais louca que eu enganei. Um animal irracional que 
não pensa em nada direito.
 - Por favor, Ricardo, sou um ser humano…
 - Tu, um ser humano? Se fosses um ser humano não farias as loucuras 
todas que fazes.
 - Não serves para nada. Aliás, nunca farás ninguém feliz.
 Maria abaixou a cabecita loira e começou, então, a chorar. Era o choque 
com a dolorosa realidade que ela sempre tentara não ver, que o cego amor 
lhe encobrira, enfim. Aquela era a mais evidente prova de que aquele homem 
não a amava e que, tal como todos os outros que a ridicularizavam, também 
ele a desprezava. Como pudera ter amado um homem tão frio e insensível? 
Será que ele não via que ela estava a mendigar um insalubre pão que o 
diabo amassou, por sua causa?
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 Ela, então, já mais recomposta depois do choro, choro esse que ele 
tentara não ver, incitando-a, grosseiramente, a que parasse com semelhante 
aparato, porque o estava a envergonhar estrondosamente, disse por fim:
 - Tu não mereces que eu te ame. Tu não mereces ser uma pessoa, viver 
numa sociedade que te trata bem, quando a mim, que sou maltratada por 
todos, tu devias amparar e proteger mais que a outra pessoa. Sou vulnerável 
neste mundo cruel, que sempre me há de ver com maus olhos, porque digo 
a verdade e não sou hipócrita como tu, que me disseste amar e afinal não 
me amas, nem me amaste nunca. Vivemos numa sociedade que não sabe 
reconhecer os seus erros e falhas e quer que sempre lhe façamos cara 
bonita em vez de lhe mostrarmos a verdade para que ela melhore e deixe de 
ser a vergonha que é. Tu és pior ainda que eles, pois aproximaste-te de mim 
para depois me repudiares e humilhares. Tu não mereces sequer que eu te 
fale.
 E dito isto, sem ouvir mais nada do que aquele sujeito malévolo e frio 
barafustava, correu para longe dele, para perto de uma montra de uma 
requintada livraria que ela adorava. Os livros eram a única coisa que ela 
via de bom no consumismo. Viu no escaparate um livro que ela adoraria 
ler e que nunca tinha lido, com uma capa vermelha com dizeres dourados. 
Era um livro de Charles Dickens, chamado Contos de Natal, em que estava 
incluído “O Natal do Avarento”.
 Foi então que ela se lembrou dos seus pais, lá longe, e que iria passar o 
Natal, pela primeira vez, sem eles. Eram pessoas humildes, trabalhadores do 
campo, que trabalharam de sol a sol para que ela tivesse um curso superior, 
que ela não concluíra para fugir com aquele sujeito que tão mesquinhamente 
a enganara. Via ela agora que eles sim, sempre a amaram, e que só eles 
a poderiam proteger contra aquela cruel sociedade que a detestava. Fora 
remendamente imprudente em ter confiado a sua vida plena de esperanças 
a um homem tão detestável como Ricardo.
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 Instintivamente, resolveu entrar na loja e ver as novidades, sem reparar 
que o livro de Charles Dickens tinha sido levado da montra. Mas também 
não podia comprar nada, porque tinha já pouco dinheiro para aquele mês. 
Não lhe davam trabalho e ela vivia de umas migalhas que conseguia aqui 
e ali a dar algumas explicações a crianças carenciadas. Embora os pais 
delas não gostassem de Maria, achando-a uma louca sem qualquer crédito, 
confiavam-lhe os filhos. Ela fazia preços que estavam bastante em conta e 
que ficavam muito mais baratos que os exorbitantes preços que pediam nos 
centros de estudo.
 Entrou timidamente e começou a ver as novidades. Havia romances 
históricos por toda a parte. Literatura fantástica, também. E foi a ver estas 
novidades bibliófilas que ouviu uma voz familiar na livraria. Foi a maior e mais 
indizível das surpresas que teve. Ficou até sem respiração. Era a carinhosa 
e terna voz da sua mãe. Não se conteve e correu para ela. Estava a pedir 
para embrulhar o seu querido livro de Charles Dickens e pareceu não se 
admirar ao vê- la. Maria, com as lágrimas a saltitarem-lhe teimosamente dos 
olhos, ia começar a falar, mas a mãe de imediato interrompeu-a:
 - Não é preciso falares, Maria. Volta comigo para Viana do Castelo. 
Vem passar o Natal com a tua família que te adora. Estou mesmo agora a 
comprar a tua prenda. Aquele livro que tu sempre quiseste ler e nunca leste.
Maria ficou ainda mais surpresa com a brandura da mãe após a sua tremenda 
asneira.
 - Eu não mereço tanta bondade, mãe. Depois de tudo o que fiz…
 - Deixa isso e vem comigo. O teu pai já não aguenta com saudades tuas 
e eu também não. Era o melhor que nos poderias dar. Esquece o passado e 
vem connosco.
 - Mas…
 - Não precisas de te desculpar, filha. Todos os homens e mulheres 
erram nas suas vidas e tu não és exceção, embora sejas muito inteligente. 
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 Espero apenas que tu tenhas aprendido a tua lição e que percebas 
que o mundo sem os teus pais, para ti, é-te difícil. Ninguém te compreende, 
minha filha. Mas eu e o teu pai, sim. Vimos-te nascer, crescer, sabemos 
muito bem como tu és. Mas eles, não.
 O empregado da livraria tinha terminado de fazer aquele bonito embrulho 
vermelho com uma fitinha amarela, entregando-o a Luísa, a bondosa mãe 
de Maria. De imediato, ela deu a mão à feliz filha e ambas saíram da livraria, 
rumo a um caminho de incertezas e espinhos, mas amenizado pela amizade 
que as unia.
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Concurso literário
Conto de Natal BLCS

Regulamento
2017

Artigo 1.º— Objetivos

 O presente regulamento define as normas que regem o concurso “Um 
conto de Natal BLCS”. É organizado pela Biblioteca Lúcio Craveiro da Silva 
e tem como objetivo específico estimular a escrita e a produção literária em 
língua portuguesa.

Artigo 2.º—Modalidade e tema

 A modalidade a concurso é o conto. Os contos devem ser narrativas reais 
ou ficcionadas, excluindo as modalidades de ensaio, poema ou pensamento, 
entre outros.
 Como tal, devem possuir quatro elementos essenciais:
  a) espaço ou cenário;
  b) uma ou mais personagens;
  c) ação e
  d) resolução.

 O tema desta edição deverá versar o Natal, conjugando-o com o tema da 
Cidadania, considerando o pensamento “Só sou cidadão quando projecto a 
cidadania no outro.” (Álvaro Laborinho Lúcio), onde a escrita permite expandir 
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horizontes sobre a individualidade e a pluralidade humana, seja esta relativa 
à diversidade física, sensorial, psicológica, cultural, entre outras, permitindo 
um outro olhar sobre a heterogeneidade da nossa espécie, com direito a um 
caminho livremente escolhido e, em simultâneo, a possibilidades de ação 
comuns.
 

Artigo 3.º— Regras do concurso

 O autor concorrente terá de apresentar textos totalmente inéditos em 
língua portuguesa. Os contos não poderão:
  (a) causar danos materiais e/ou danos morais a terceiros;
  (b) conter dados ou informações que constituam ou possam 
constituir crime (ou contravenção penal), ou que possam ser entendidos 
como incitação à prática de crimes (ou contravenção penal);
  (c) constituir ofensa à liberdade de crença; 
  (d) revestir-se de conteúdo que implique discriminação ou 
preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional ou regional;
  (e) implicar violação de norma legal;
  (f) ter a intenção de divulgar produto ou serviço ou qualquer 
finalidade comercial;
  (g) fazer propaganda eleitoral ou divulgar opinião favorável ou 
contrária a partido político;
  (h) ter sido produzidos por terceiros.
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Artigo 4.º—Concorrentes

 Poderão concorrer todos os interessados, entre as seguintes faixas 
etárias:
  - dos 8 aos 12 anos,
  - dos 13 aos 16 anos;
  - dos 17 anos em diante.
 Sendo concorrente menor de idade terá de se fazer acompanhar de 
uma declaração de autorização do respetivo encarregado de educação.
 Cada concorrente só poderá concorrer com um texto.
 Os concorrentes premiados cedem os direitos autorais do conto a 
concurso exclusivamente à Biblioteca Lúcio Craveiro da Silva.
 Para todos os efeitos legais, os participantes do presente concurso 
declaram ser os legítimos autores dos contos inscritos e garantem o ineditismo 
dos mesmos, responsabilizando- se e isentando a Biblioteca Lúcio Craveiro 
da Silva de qualquer reclamação ou demanda que porventura venha a ser 
apresentada em juízo ou fora dele.
 Ao participar, todos os concorrentes aceitam todas as cláusulas 
aplicáveis ao presente concurso.
 

Artigo 5.º—Apresentação dos trabalhos

 Cada conto deve ocupar entre duas a quatro páginas de um documento 
A4 de texto, com a seguinte formatação:
  - Letra arial, tamanho 12, estilo normal;
  - Espaçamento entre linhas de 1,5 cm;
  - Margens do documento de 1,5 cm.
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 1. Se a apresentação for feita em papel: os textos a concurso terão  
de ser entregues num envelope fechado com indicação do pseudónimo; 
dentro do qual deverá constar o texto do conto assinado com o pseudónimo; 
mais uma folha branca com a identificação do participante: nome completo, 
número de bilhete de identidade ou cartão de cidadão, contactos (email 
e telefone) e escalão etário a que concorre; e a declaração de cedência 
de direitos autorais e de publicação. Os concorrentes menores de idade 
deverão anexar a respetiva declaração de autorização do encarregado de 
educação ou professor tutor e a declaração de cedência de direitos autorais 
e autorização de publicação.
Deverão ser entregues no Setor Educativo da Biblioteca Lúcio Craveiro da 
Silva, Rua de
S. Paulo, nº 1, 4700-042 Braga. Deverá ser entregue apenas um exemplar 
do conto impressos.

 2. Se a apresentação for feita via email: os contos devem ser enviados 
em anexo a uma mensagem de correio eletrónico para o seguinte endereço: 
marcacoes@blcs.pt .
No corpo da mensagem, o candidato deverá mencionar o nome completo, 
contacto telefónico e o escalão etário a que se candidata, bem como indicar 
o número de Bilhete de Identidade ou Cartão de Cidadão. O pseudónimo 
deverá ser escrito no texto do conto em anexo.
Os concorrentes menores de idade deverão anexar a respetiva declaração de 
autorização do encarregado de educação ou professor tutor e a declaração 
de cedência de direitos autorais e autorização de publicação.

 A data limite de entrega dos trabalhos terminará no dia 9 de dezembro 
de 2017.
O não cumprimento de qualquer destas condições acarreta a eliminação do 
autor concorrente.
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Artigo 6.º—Avaliação

 A avaliação dos contos será realizada com base nos seguintes critérios:
  a) Adequação ao género;
  b) Originalidade;
  c) Imaginação e criatividade;
  d) Apuro estético;
  e) Qualidade técnica e correção gramatical.

Artigo 7.º—Júri

 O júri é constituído por :
 2 representantes da Biblioteca Lúcio Craveiro da Silva; 1 especialista 
em Literatura Portuguesa.
 Os membros do júri não poderão concorrer. O júri decidirá por 
unanimidade ou maioria simples, atribuir um prémio apenas a uma obra, por 
faixa etária, podendo, se assim o entender, atribuir uma menção honrosa. 
Poderá, no entanto, deliberar a não atribuição do prémio, se, também por 
unanimidade, ou maioria simples, considerar que nenhuma das obras tem a 
qualidade exigida.
 As decisões do júri são soberanas e delas não haverá direito a recurso.

Artigo 8.º—Prémio

 A divulgação dos vencedores será feita no dia 21 de dezembro de 
2017. Os prémios (vales de compras em loja de cultura e tecnologias) 
serão entregues aos autores contemplados durante a cerimónia pública da 
comemoração do 13º Aniversário da Biblioteca Lúcio Craveiro da Silva. Todos 
os participantes no concurso receberão um certificado de participação.
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Artigo 9.º—Devolução dos trabalhos

 As cópias dos originais não premiados poderão ser levantadas a 
partir do dia 9 de janeiro de 2017, no Setor Educativo da Biblioteca, data a 
partir da qual a Biblioteca Lúcio Craveiro da Silva declina toda e qualquer 
responsabilidade na sua entrega.
 

Artigo 10.º—Exclusões

 É condição para a exclusão da candidatura de um concorrente, o 
incumprimento das normas estabelecidas neste regulamento.

Artigo 11.º—Disposições complementares

 Todos os casos omissos no presente regulamento serão apreciados 
e decididos pela Biblioteca Lúcio Craveiro da Silva, não havendo lugar a 
recurso da decisão proferida.

Horário de funcionamento da Biblioteca
*segunda a sexta-feira: 9h00-20h00;
*sábados: 9h30-12h30; 14h00-18h00; Contactos
*Morada: Rua de S. Paulo, 2, 4700-042 Braga
*Telefone: 253 205 970
*Fax: 253 205 989
*Site: http://www.blcs.pt
*Email: marcacoes@blcs.pt
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8 aos 12 anos

13 aos 16 anos

a partir dos 
17 anos


