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Natal encantado

A história que vou contar é sobre duas meninas de dez anos, que adoravam o Natal, como
todas as meninas e meninos desta idade. Chamavam-se Maria e Sara.
Nesta história há também uma tia que odiava o Natal e estava sempre a dizer "Neste
mundo egoísta, os egoístas vencem". A Maria era sua sobrinha e nunca acreditou no que a tia
dizia, preferia ouvir a sua amiga Sara e acreditar que o Natal era mágico. Mas a sua tia não lhe
dava descanso, obrigava-a sempre a trabalhar, até mesmo no dia de Natal.
A tia tinha uma ideia fixa e obrigava a Maria a lutar: achava que ela tinha boa voz e queria
que ela a exercitasse “para um dia ser alguém famoso”, como ela costumava dizer.
Nesse dia de Natal, a Maria cantou toda a tarde e já estava bem cansada quando a tia
adormeceu. Então, ela aproveitou logo para ir à casa da Sara celebrar a festa. A Maria fazia isto
sempre que podia, mas naquele dia foi diferente, a sua tia acordou e percebeu que ela tinha
saído. Zangada, foi até à casa da Sara para ralhar com ela. Quando a Maria se apercebeu que
a tia estava a chegar, tentou fugir pois já sabia que ela não viria muito bem disposta. Mas não foi
a tempo, a sua tia apareceu, começou aos gritos a ralhar, não só com a sobrinha, mas também
com a família da Sara. Parecia um pesadelo. A Sara chorava copiosamente e a amiga tentava
falar com a tia, mas sem sucesso. Nada, nem ninguém conseguia mudar a ideia daquela
senhora. Era triste ver no dia de Natal acontecerem situações como aquela!
Passados 15 anos a Maria tornou-se numa das cantoras mais famosa do mundo. A tia
tinha conseguido os seus propósitos. Mas Maria tinha passado todos esses anos, fechada em
casa com a tia, a aperfeiçoar a voz, a ter aulas de canto e a deixar de lado o valor da amizade.
E começou a acreditar no que a tia dizia: "Neste mundo egoísta, os egoístas vencem".
A amiga Sara trabalhava para ela, mas era maltratada. Maria acabara por aprender a lição
da tia e até a amiga já não significava nada para ela. Por seu lado, Sara fazia tudo o que a Maria
dizia, porque continuava a adorar a sua amiga e, apesar de serem diferentes, sabia que ela tinha
sido influenciada pela tia. Até no dia de Natal ela obrigava os seus trabalhadores a trabalhar,
porque senão seriam despedidos.
Sara fazia roupas para espetáculo e naquele Natal, nos tempos livres, estava a fazer as
roupas para o espetáculo de um grupo de órfãos, que seria para financiar uma instituição de
solidariedade.
A Maria não sabia de nada, não sabia que a antiga amiga se dedicava a ajudar os outros.
E, nessa noite, uma coisa extraordinária aconteceu. Maria teve uma visita inesperada de três
espíritos de Natal: um do passado, outro do presente e o terceiro do futuro. Todos eles lhe
disseram e mostraram coisas diferentes, que a fizeram pensar. A princípio, ficou muito espantada
com aquela surpresa. Não sabia se era agradável ou desagradável…Diziam que eram
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espíritos…Não sabia se havia de acreditar…Só depois de o espirito do passado lhe mostrar a
cena da sua tia a apanhá-la na casa da Sara, começou a acreditar. Lembrou-se, então, do que
sentira naquela altura. Ainda se lembrava dos gritos e da profunda tristeza que a envolvera.
De seguida, o segundo espirito mostrou-lhe o que a Sara fazia no outro trabalho e passou
a saber como aquelas crianças gostavam dela e, acima de tudo, como precisavam dela, das
suas palavras e da sua coragem. Nunca ninguém alguma vez tinha dito o mesmo dela.
Por fim, o último espirito mostrou-lhe como seria a sua vida se ela fosse pobre e a sua
amiga Sara fosse rica e egoísta como ela. Nesse momento Maria não se conteve e as lágrimas
vieram-lhe aos olhos. Realmente tinha sido demasiado egoísta, mas finalmente tinha percebido
o sentido do Natal e da felicidade das pequenas coisas. Afinal era famosa, mas isso não lhe
enchia o coração daquela alegria que ela vira na amiga e no rosto daquelas crianças.
No dia seguinte a Maria comprou presentes para todos, deu folga a toda a gente e também
foi ao espetáculo. No fim, deu dinheiro para a mesma instituição e comprou presentes para todas
as crianças.

A amiga
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A caça ao tesouro de Natal
Era uma vez uma menina muito inteligente e muito amiga dos outros, chamada Maria.
Mais uma vez ia passar o Natal com os seus pais a casa dos avós. Era sempre uma
maravilha o Natal naquela casa. Especialmente a avó tinha sempre qualquer coisa diferente e
maravilhosa para os netos.
A Maria estava sozinha. Os primos ainda não tinham chegado. Farta de esperar,
começou a ficar impaciente e perguntou à mãe:
- Mãe, os primos nunca mais chegam… e o Pai Natal também não! Já estou a ficar
aborrecida.
-Tem calma, Maria. O Pai Natal ainda vai demorar um pouco, mas os teus primos devem
estar a chegar. Sossega e não estejas tão ansiosa!
Passados trinta minutos chegaram os primos, o Afonso, o André e o Francisco.
- Finalmente chegaram! -exclamou a Maria.
Começaram à conversa e um deles levantou-se, foi à beira da avó e perguntou:
- Avó, não tens nada para nós fazermos? Costumas inventar sempre alguma coisa para
nos teres ocupados…
- E sabes sempre como nos divertir- acrescentou o André que viera atrás do Afonso.
- Por acaso até tenho - disse a avó.- Este ano preparei-vos uma surpresa, uma caça ao
tesouro.
- Uau! Vou já contar aos outros.
- Sim, vai chamá-los porque lhes quero explicar tudo.
O Afonso foi ter com os primos e deu-lhes a novidade.
- Malta! Malta, a avó preparou-nos uma caça ao tesouro.
- Que fixe! Vai ser altamente! - exclamou a Maria.
A avó explicou-lhes tudo o que tinham de fazer. Tudo ia começar a partir do quarto dos
brinquedos. Lá iam encontrar uma alavanca e, quando a puxassem, dava passagem para os
próximos quatro quartos. Em cada quarto iriam encontrar um enigma que desvendado dava um
presente. Então a Maria disse:
- Malta, estão preparados? Como somos todos inteligentes, isto vai ser fácil, vamos
desvendar os enigmas todos.
E lá foram todos entusiasmados. Quando chegaram ao quarto dos brinquedos, viram a
alavanca de que a avó lhes tinha falado. A Maria ofereceu-se logo para a puxar. Essa manobra
deu passagem para o primeiro quarto. De imediato, a Maria resolveu o enigma. E uma prenda
foi logo entregue ao André. No segundo quarto, a Maria ofereceu-se novamente para resolver o
segundo enigma. Desta vez a prenda foi para ela. No quarto seguinte, o terceiro, a Maria nem
sequer deixou alguém ver qual era o enigma, começou logo a resolvê-lo. Foi a altura do
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próximo primo, o Afonso, receber a prenda dele. E por fim faltava a prenda do Francisco. Muito
entusiasmada, a Maria gritou:
- Falta a tua prenda Francisco, mas não te preocupes, eu resolvo este enigma e terás a
tua prenda num abrir e fechar de olhos. Enquanto ela o resolvia, os primos sentaram-se num
canto cabisbaixos. Parecia que alguma coisa não estava a correr bem.
- O que se passa com vocês, porque é que estão assim?- perguntou a Maria sem
perceber a situação.
- Tu resolveste os enigmas todos e até parecia que éramos uns ignorantes que para
aqui estavam. O jogo era para participarmos todos – disse o André.
- Desculpem, não me apercebi porque estava muito entusiasmada, mas agora vão ser
vocês a resolver o último.
- Nada disso, vamos resolver os quatro – disseram os rapazes quase em coro.
Depois de resolverem o último enigma, voltaram para a sala onde estava a sua família.
- Então como correu? - perguntou a avó.
- Correu bem - responderam todos.
- Encontraram todas as prendas?- quis saber a avó.
- Sim, sim - respondeu o André. - Continuas sempre a avó das mil ideias.
- Agora vamos abri-las - acrescentou o Francisco, o mais pequeno de todos.
Um a um foram abertos todos os presentes. A alegria reinava no rosto daquelas
crianças. Mas Maria não fazia parte daquele grupo. Estava sentada num canto da sala. Sentiase triste porque se apercebera que fora egoísta. Decidiu, então, pedir desculpa aos primos.
- Afonso, André, Francisco… Desculpem, meninos, por ter sido egoísta, não volta a
acontecer.
Eles olharam para ela e ouviram-na com atenção. O Francisco até nem estava a
compreender bem, pois com a prenda que lhe saíra já nem se lembrava daquele episódio.
- Claro que desculpamos Maria - disseram o André e o Afonso.
- Vamos desfrutar o Natal – disse o Francisco.
E assim Maria, os primos e as suas famílias viveram um feliz Natal.

A Estrela
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O QUE SOMOS, O QUE NÃO SOMOS E O QUE PODEMOS SER NAS NOSSAS
DIFERENÇAS

Um dia, pelo Natal, duas amigas, a Diana e a Margarida, que já não se viam há muito,
muito tempo, pois uma vivia no Brasil e a outra na América, vieram passar as férias de Natal a
Braga, junto das suas famílias.
No dia vinte e três de dezembro, as duas amigas decidiram ir dar um passeio para
conhecer melhor a cidade dos seus respetivos avós.
Enquanto conversavam no passeio, a Diana reparou num edifício e disse:
- Esta biblioteca é linda e tem um nome engraçado, chama-se Lúcio Craveiro da Silva.
Entraram na biblioteca e pegaram num livro intitulado ”Qual é a diferença entre o meu
Natal e o das minhas amigas?”.
A Margarida pegou no livro e declarou:
- Deve ser interessante, estamos mesmo na época do Natal.
No caminho para casa puseram-se a pensar como seriam os seus Natais. Seriam
diferentes? Seriam iguais?
Foi então que a Margarida perguntou à Diana:
- Como é o teu Natal?
A Diana respondeu:
- O meu Natal é lindo! Enfeitamos a casa da minha avó, comemos bacalhau, doces
tradicionais de Natal, fazemos jogos em família, abrimos as prendas à meia-noite,…
A Margarida interrompeu-a:
- O meu Natal é mais triste. Não há enfeites, não comemos bacalhau e só abrimos as
prendas no dia seis de janeiro, pois a minha avó é espanhola e é tradição abrir as prendas no
dia de Reis. Foi nesse dia que os Reis Magos chegaram para ver Jesus e trouxeram as suas
prendas. Acho que a única coisa que temos em comum no Natal é o nascimento do menino
Jesus, o resto são as nossas diferenças. Eu gostava de ter um Natal como o teu, assim
divertido e muito alegre. Iria, certamente, adorá-lo!
A Diana exclamou:
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- Tive uma ideia excelente! Porque é que este ano não passas o Natal na casa da minha
avó e para o ano eu e a minha família passamos o Natal na da tua avó?
A Margarida disse:
- Seria uma ótima ideia! Assim, veríamos as nossas diferenças. Temos de conversar com
os nossos pais para ver se isso é possível.
Cinco minutos depois, passaram por uma menina muito, muito pobre. Foi então que
entenderam que não podiam queixar-se dos seus Natais.
Então, a Diana, que tem um coração puro, disse:
- Coitada desta rapariga. Vou-lhe dar umas moedas para poder comprar qualquer coisa
para comer.
A Margarida não resistiu e perguntou-lhe:
- Como é o teu Natal?
A menina pobre respondeu:
- O meu Natal é aqui, sozinha e ao frio.
Então, as meninas foram para casa e perguntaram aos pais se podiam passar o Natal na
casa da avó da Diana. Como eram todos amigos e vizinhos, acharam a ideia maravilhosa.
No dia de Natal, a Margarida lembrou-se da menina pobre e correu, correu até ao sítio
onde tinha-a encontrado.
Quando finalmente conseguiu encontrá-la, disse-lhe:
- Anda, vem comigo.
Então, a menina, que não estava a perceber nada, perguntou-lhe:
- Porque estás aqui e não com a tua família festejar o Natal e o sagrado nascimento de
Jesus?
- Vim buscar-te, assim não ficas aqui sozinha e ao frio. Já agora, chamo-me Margarida! disse a Margarida.
A menina pobre respondeu-lhe rapidamente:
- Eu sou a Eduarda, mas não posso aceitar o convite, nem sou da família…
- Não faz mal. Faz de conta que és da família. Assim, não te sentes infeliz.
Quando chegaram a casa da avó da Diana, todas as pessoas perguntaram quem era
aquela menina.
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A Margarida contou o que aconteceu e a sua mãe simpatizou logo com a Eduarda.
- Não tenhas vergonha, senta-te e come o que te apetecer!
Ao jantar, as duas famílias contaram como eram os seus Natais e a Eduarda contou uma
trágica história da sua família. Os seus pais tinham morrido num acidente e ela não tinha onde
ficar.
Na hora de abrir as prendas, a mãe da Margarida conversou com o pai dela e disse:
- Margarida, eu e o teu pai ainda não temos a tua prenda, mas se a Eduarda aceitar ser a
tua nova irmã, isso resolve-se. Aceitas?
A Eduarda não pensou duas vezes e aceitou.
A Margarida ficou tão contente que gritou e saltou por toda a casa. Tinha sido a maior
prenda da sua vida!
A Eduarda tornou-se amiga da Diana e, sempre que chega a época do Natal, já não se
sente só pois tem uma família que a adora e novos amigos!
Foi a partir de então que a Diana, a Margarida e a Eduarda entenderam que no fundo os
seus Natais eram iguais e que as diferenças eram os seus costumes e a vida familiar de cada
um.

Diana Manuel Arantes Maximiano
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Um conto de Natal

No Natal do ano passado, o Pai Natal andava muito atarefado! Tinha muitas prendas
para entregar nesse dia 24 de dezembro. Ele sabia que, na manhã seguinte, as crianças de
todo o mundo queriam brincar com os seus novos presentes.
Naquele final de tarde andavam todos atarefados, com muitos brinquedos para fazer na
fábrica. Uns trabalhavam em madeira, outros almofadavam-nos e outros pintavam.
Os duendes acharam que não iam conseguir entregar as prendas a todos os meninos a
tempo, pois ainda tinham que os embrulhar todos.
O Pai Natal decidiu, então, pedir ajuda ao seu fiel amigo Rodolfo.
O Rodolfo era uma rena com o nariz muito grande, vermelho e engraçado!
Quando o Rodolfo chegou à casa do Pai Natal, este reparou que ele estava muito
triste.
Perguntou-lhe:
- Então porquê?
A rena lá lhe explicou que as outras renas estavam sempre a gozar com o seu nariz,
por ser grande e muito vermelho.
O Pai Natal explicou às outras renas que o Natal é uma época de amor, felicidade e
amizade. Disse-lhes também que, se não se portassem bem, os metia de castigo e não
recebiam presentes, como acontece com os meninos e meninas que se portam mal.
Depois do Pai Natal lhes ralhar, as renas pediram desculpa ao Rodolfo e juntaram-se
aos duendes e ao Pai Natal para a entrega de presentes a todas as crianças do mundo.
Os duendes ficaram todos contentes, porque, assim, já iam conseguir acabar o
trabalho a tempo. Então pediram às renas para irem com o Pai Natal buscar o seu trenó.
Como o trenó ficou parado no jardim durante o ano inteiro, estava coberto de neve,
folhas secas e muito pó! Então as renas foram a correr pedir ajuda aos duendes, para o
lavarem. Este ficou a brilhar, limpo e acolhedor, e surgiu a ideia de o enfeitar com luzes de
Natal.
O trenó ficou lindíssimo!
Entretanto começaram a juntar as prendas, para as crianças de todo o mundo. O saco
de veludo, onde o Pai Natal metia as prendas para poder distribuir, era gigante e de cor
vermelha.
Era espantoso!
Até que acabaram de juntar todas as prendas: umas eram quadradas, outras circulares
e outras, triangulares.
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O Pai Natal tinha de verificar se as prendas estavam todas no saco – o que era um
trabalhão!
Acabaram tudo e ficaram de partir para entregar as prendas às crianças. No entanto,
quando estavam para partir, uma das renas tropeçou numa pedra coberta de neve e magoouse. Lá tiveram que parar e ajudá-la. Depois foram chamar outra rena para a substituir.
Aquela ficou triste, porque já não ia participar na entrega de presentes. Mas o Pai Natal
disse-lhe que os acidentes acontecem e que ela podia ficar contente, porque, assim, com a
rena que a veio substituir, as crianças já iam receber os seus presentes a tempo.
A rena compreendeu e disse que seria melhor assim.
O Pai Natal disse-lhe que só por ela ser assim tão corajosa e compreensiva ia-lhe dar
um presente, como às crianças de todo o mundo.
Ela ficou muito feliz com o que o Pai Natal lhe disse!
Estava uma noite linda e estrelada para assim partirem e começar a entrega de
presentes por todo o mundo.
Durante a longa viagem, eles iam conversando e rindo, pois sabiam que todas as
crianças iriam receber o seu presente e ficariam muito felizes.
Quando começaram, finalmente, a distribuir os presentes, depararam-se com alguns
problemas, pois algumas chaminés eram muito estreitas.
O Pai Natal teve algumas dificuldades, mas tudo ficou resolvido, pois os seus amigos
duendes estavam lá para o ajudar!
Em algumas casas em que o Pai Natal entrava, havia à sua espera um copo de leite
com umas bolachas a acompanhar, uma lareirinha acesa para ele se aquecer e partir
confortável para a próxima casa.
Durante a sua viagem, o Pai Natal deparou-se com casas de muitos feitios: grandes,
com jardim, com piscina..., mas notou também que algumas casas eram pobrezinhas e muito
humildes, porém era aí que ele encontrava mais amor e espírito natalício.
E assim passaram a noite de Natal, a fazer com que as crianças de todo o mundo
tivessem o seu presente e ficassem felizes. Também eles, depois de uma noite muito
cansativa, mas feliz, puderam regressar à Lapónia, no Pólo Norte, para as renas descansarem.
O Pai Natal e os duendes tomaram a sua chávena de chá, falaram sobre a noite
maravilhosa que tiveram e, já pela manhã, foram todos descansar.
No dia seguinte, quando as crianças de todo o mundo acordaram, foram a correr para o
seu pinheirinho, sem esquecer de ver se o Pai Natal tinha tomado o seu copo de leite e comido
as bolachas. E então, de seguida, foram abrir os seus presentes.
Um Santo e Feliz Natal para todos!
Flor (pseudónimo)
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O sonho do Tomás

O Tomás era um menino muito inteligente e excelente aluno. Além disso, adorava
desporto e era o melhor atleta do clube da sua cidade.
Um dia, quando viajava com os seus pais, o carro em que seguiam despistou-se e
o Tomás ficou gravemente ferido. Os médicos tudo fizeram para lhe salvar a vida, mas não
conseguiram recuperar as suas pernas.
Os pais estavam felizes por ele já não correr perigo de vida, mas não sabiam como
dizer-lhe que já não poderia realizar o seu maior sonho de ser campeão em atletismo. A sua
carreira acabara mesmo antes de começar.
Um dia, não podendo mais esconder dele este problema, os pais tiveram de lhe
contar o que se estava a passar.
Ao receber a notícia o menino não conseguiu conter a revolta, a raiva e o desespero que
sentia naquele momento. Para ele era como se a sua vida tivesse acabado. O seu maior sonho
nunca mais se iria concretizar e nunca seria um atleta, muito menos um campeão.
Os seus pais não sabiam o que fazer, sentiam-se impotentes para ajudar o filho
que tanto amavam. Pediram ajuda psicológica, mas o Tomás não conseguia reagir. Os seus
amigos vinham visitá-lo e tentavam animá-lo, mas nada resultava.
Chegou o momento de sair do hospital e o Tomás teve de enfrentar a nova realidade:
precisava de cadeira de rodas para se deslocar. Para todo o lado que ia tinha de a levar e chorava
muitas vezes com esta situação. Não queria sair de casa, sentia-se um inválido para quem todos
olhavam com muita pena.
Mais tarde, apercebeu-se dos obstáculos que uma pessoa de cadeira de rodas
enfrenta: há muitos passeios que ainda não estão preparados para este problema, há ainda
locais que não têm rampas de acesso...
Perante todos estes problemas, os amigos do Tomás não desistiram de o ajudar.
Eles conheciam-no muito bem e sabiam que ele era inteligente, talentoso e cheio de força para
vencer, acreditando que ele poderia ser tudo o que quisesse, mesmo na sua diferença. Não
podiam deixar que ele desistisse.
Assim, reuniram-se e levaram-no a conhecer locais onde estavam outras pessoas
que sofriam do mesmo problema que lhe falaram do que lhes tinha acontecido e como
conseguiram reerguer-se. Eram pessoas das mais variadas profissões (eram telefonistas,
cientistas, investigadores, advogados, professores).
O Tomás sentiu uma grande força com o testemunho das pessoas que ouviu e
decidiu seguir em frente. A cadeira de rodas não lhe iria roubar os sonhos. Se não podia ser um
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atleta normal, iria trabalhar para ser um atleta de cadeira de rodas e poderia até ganhar as
competições paraolímpicas. Não iria ser fácil, mas ele tinha os seus amigos e familiares com
quem podia sempre contar para tudo.
Este menino sentiu que não era um inválido, apenas não podia contar com os seus
membros inferiores, mas podia ultrapassar isso com a ajuda dos outros e usar tantas outras
qualidades que tinha para brilhar em muitas áreas, até mesmo nas competições olímpicas que
tanto queria, embora de forma diferente.
Durante o seu percurso teve de enfrentar muitas dificuldades, trabalhar imenso,
estudar, treinar, mas o amor e dedicação dos seus pais e amigos foi fundamental nesta longa
caminhada.
Hoje, o Tomás já foi duas vezes campeão paraolímpico, tem uma carreira de
sucesso como engenheiro informático e até tem uma família com dois filhos lindos!
O Tomás conseguiu provar a toda a gente que apesar do seu problema nunca
desistiu de concretizar o seu sonho como atleta!

Gui
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Os desejos realizam-se

Num dia de neve estavam todos os meninos da aldeia a fazer bonecos de neve,
mas nem todos tinham a sorte de poder saltar na neve gelada. O João bem queria saltar,
mas não podia, porque andava numa cadeira de rodas e, naquele dia, até estava na cama
doente, sempre a tossir. O rapaz sonhava com o dia em que pudesse ser um menino
igual aos outros.
No meio de tanta brincadeira, todos se tinham esquecido que se estava aproximar
o Natal, uma época festiva em que todas as crianças estão alegres e felizes a pensar no
Pai Natal, nas suas renas, nos duendes e em todas as celebrações da época.
O João nem sempre andou em cadeira de rodas. Tinha quatro anos quando um
rapaz, numa corrida, o fez cair violentamente no chão tendo afetado a coluna. Não teve
alternativa, a cadeira era a única solução. João tinha agora onze anos e era um rapaz
bem inteligente. Sabia que não tinha de ser como os outros para ser feliz. Sabia que tinha
o amor dos pais. E eles tinham amor para dar e vender!
Num dia de tempestade, o João recebeu uma carta anónima. Dizia para se dirigir à
árvore mais velha da aldeia por volta das dezassete horas e trinta do dia 28 de novembro.
João apercebeu-se que era naquele mesmo dia e que faltavam cinco horas para o
encontro. João tremeu de medo, não só pela carta, mas também pelo temporal que tinha
acabado de chegar.
Passaram as horas e passaram os trovões, João estava cheio de pânico enquanto
se dirigia para o encontro. Era um tremelique aqui, outro tremelique acolá. Resolveu
telefonar à sua amiga Marta:
- Marta, estás a ouvir-me? – disse o João. – Ai! Ai!
- Olá, João, que se passa? É outra vez o gato que te anda a perseguir?
- Não, alguém me mandou uma carta anónima a combinar um encontro. Estou
cheio de medo – explicou. – E se me quiserem fazer mal?
- Não pode ser, estou aqui para te ajudar. – disse ela.
- Acabei de me lembrar que foi na árvore que o Renato me magoou, tinha eu
quatro anos. – disse ele – será que é ele?
- Se calhar, mas não tenhas medo, sê um rapaz forte! - insistiu a menina.
João, ao ouvir a Marta, ficou aliviado e continuou o seu caminho. Encontrou logo o
Renato. O João estava a tremer mas o Renato acalmou-o e disse que não lhe ia fazer mal
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e que até estava a preparar uma surpresa para ele na Véspera de Natal, com a qual
ficaria encantado. João deu o seu primeiro sorriso desde há sete anos. João pensou que
o seu desejo se tinha concretizado de verdade e fez um sorriso ainda maior e pensava
«vou ser feliz, no Natal!». Antes de se magoar ele adorava o Natal. Quando regressou a
casa, João contou à mãe que lhe iam fazer uma surpresa na Véspera de Natal. Ela
adorou a ideia e deu-lhe uns quantos beijos.
Chegou o dia combinado e João estava muito contente.
Foi ao local marcado e surpreendeu-se, os seus amigos, as suas professoras e até
os seus pais estavam todos lá. A plataforma estava cheia de prendas e deliciosas
guloseimas. O melhor de tudo foi um bolo que lhe despertou a curiosidade:
- Um bolo?!
- Sim, um bolo, meu tontinho! – disse a mãe – fazes anos.
- Eu?!, pois sim, tinha-me esquecido – disse ele.
- Parabéns, João, e espero que sejas feliz para sempre. – disse o Renato.
- Fui eu que fiz o bolo para ti.
- Nham! Nham! Que bom! – disse o João, lambendo os dedos.
O Renato ia-lhe dar as prendas mas o João sabia que não era preciso ter prendas
para ser feliz, mas sim a família e os amigos por perto para nos apoiar.
Sim, o João realizou o seu desejo, teve o Natal e o aniversário mais feliz da sua
vida.

Linemei
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Tema: “O que somos, o que não somos e o que podemos ser nas nossas diferenças”.

Era uma vez, duas amigas que se chamavam Maria Clara e Mónica. Elas eram as
melhores amigas e nunca se separavam. Maria Clara era uma criança muito carinhosa e
amorosa com todas as pessoas com que convivia; já a Mónica era mais inquieta e impaciente
com as pessoas. Apesar das diferenças elas eram muito amigas.
Quando chegou a véspera de Natal, Mónica foi convidada para dormir na casa da Maria.
Elas brincaram o dia inteiro e ao anoitecer, tiveram a ideia de fazer e dormir numa “cabana”; e
assim fizeram. Antes de dormir, leram um livro e… adormeceram.
De repente, Mónica acordou, pois tinha visto uma luz vindo da sala de estar. Sem querer,
acordou a Maria, contando-lhe o que tinha visto.
Assustadas, pegaram as lanternas e foram para a sala de estar. Maria tomou um susto, ao
ver que o clarão vinha, na verdade, da sala de jantar, exatamente onde estava a Árvore de
Natal.
Ao se aproximarem, viram um velhote de costas, abaixado em frente à janela e, ao
chegarem mais perto, perceberam ser um senhor de barba comprida e branquinha como a
neve.
Mónica, nervosa, perguntou:
− Quem é o senhor? Como se chama? O que faz aqui? Porque está aqui? Afinal o que está
acontecendo?!
Calmamente, o senhor respondeu:
− Ho, ho, ho…Calma crianças, são muitas perguntas!!! Eu sou o Pai Natal!!!
Mónica continuou, meio insegura:
− Quem?! Pai Natal?! Isso não existe! Eu não acredito em nenhum Pai Natal! Acho que é
tudo mentira! Isso é uma fantasia de criança!
− Mas por que motivo não acredita?
− Como pode um Pai Natal estar em todo o mundo em uma só hora?!!
− Ho, ho, ho….Eu sou só um, mas tenho muitos amigos que me ajudam e me representam!!!
Maria discordou da amiga:
− Pois eu sempre acreditei no Pai Natal e gosto muito de ganhar prendas!
− Crianças, a conversa está muito boa, mas tenho muito trabalho para terminar, pois o Natal
está chegando! O que vocês acham de me ajudar nesta missão?
Maria ficou muito feliz por este convite, já Mónica começou por negar, mas, com um
pedido amoroso da amiga, resolveu embarcar nessa aventura.
Mas para isso, era preciso acreditar no Espírito Natalino. Fecharam os olhos, deram as
mãos e acreditaram.
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De repente, ambas estavam no Polo Norte, saindo do trenó.
Viram, de imediato, a Fábrica de Brinquedos do Pai Natal e foram recebidas pelos duendes
que, sem terem a certeza de quem aquelas duas meninas seriam, se esconderam debaixo das
mesas, até o Pai Natal, dizer:
− Calma meus amigos, levantam-se! Essas são…são…Quais são os vossos nomes?
E Maria informou:
− Eu sou a Maria e esta é minha melhor amiga, Mónica, que não acreditava no Pai Natal,
mas que agora já acredita, não é, Mónica?
− Mónica sorriu, confirmando com a cabeça.
Antes de as acompanhar, o Pai Natal dirigiu-se aos duendes e pediu:
− Continuem a trabalhar, por favor!!!!!
Maria e Mónica viram como todos estavam felizes, mesmo muito contentes, a cantar e a
trabalhar em grupo. Cada um fazia sua parte.
E começaram a visita: em primeiro lugar, elas estiveram com as meigas renas, de nariz
vermelho, depois, viram a construção de brinquedos e muito, muito mais…
No fim, o Pai Natal serviu chocolate quente com marshmallow e quis saber o que as duas
desejavam no Natal.
− O que vocês querem no Natal? – perguntou.
Mónica respondeu:
− Queremos que as pessoas acreditem mais no Espírito Natalino, como aconteceu
comigo!
Maria falou:
− Acho que já tivemos nosso presente. Foi uma aventura emocionante e que nunca irei
esquecer, principalmente a alegria dos duendes com seu imenso trabalho! E poder imaginar a
alegria das crianças ao receberem as prendas, feitas com tanto carinho e dedicação! E
completou:
− Como seria bom se todos fizessem como os duendes e se o Natal pudesse ser todos os
dias!
Então, o Pai Natal, surpreso com as palavras de Maria Clara e Mónica disse:
− Muito bem pensado! O mundo seria bem melhor se todos pensassem igual a vocês.
E após esta agradável conversa, o Pai Natal se despediu.
Elas fecharam os olhos e, ao abrirem, estavam bem juntinho à Árvore de Natal da casa de
Maria.

Mi
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Natal de improviso

Era o mês de dezembro, em plena quadra natalícia. A Joana andava às
compras e adquiriu um pinheiro, decorações de Natal, um presépio.
As lojas estavam todas cheias de promoções. Era o BLACK FRIDAY. A Joana
perguntou:
- Mãe, como é o NATAL das pessoas mais necessitadas?
- Minha querida, não é NATAL, não têm dinheiro para nada, mas há carrinhas
que todos os dias do ano lhes levam comida, como sopa e pão e também uma manta
para dormirem - disse a mãe.
No dia seguinte, na escola, na aula de Educação Moral Religiosa Católica, o
professor perguntou à turma da Joana:
- Porque é que o Natal de algumas pessoas é triste?
- Porque não têm presentes!? - respondeu a Maria.
- Não!! - disse o professor.
- Porque não têm a árvore de NATAL – acrescentou o José.
- Achas, José? - interrogou o professor.
Então a Joana disse:
- Porque talvez não têm com quem partilhá-lo e também porque não têm
dinheiro para ter uma ceia como deve de ser.
- Muito bem, Joana! Estava a ver que ninguém acertava! Como sabias isso?
- Ontem perguntei a minha mãe! - esclareceu ela.
Depois o professor disse que precisava de alguém que no dia seguinte
(sábado) fosse com ele pedir contribuições num supermercado. A Joana tinha sido a
única a dizer que sim. Quando saiu da escola, explicou à mãe e ela concordou. A mãe
também ficou muito contente por ela já querer participar nesse tipo de coisas.
Essa manhã foi incrível para a Joana. Entretanto, no domingo, foram acabar
as compras de Natal e a Joana e a mãe viram um mendigo, que a Joana conhecia:
era o pai de um amigo dela. Então Joana disse à sua mãe:
- Mãe! É o pai do Mário!!
- A sério, filha!? Vamos dar-lhe 30 euros. - disse a mãe dela.
- Espera, mãe! Vou ligar ao Mário! - exclamou a Joana.
Então ela ligou-lhe.
- Olá, Joana, o que se passa? - perguntou este.
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- Estou a ver o teu pai no canto dos mendigos. Já agora, onde estás?
- Estou às compras com a minha mãe. Isso do meu pai, digo-te amanhã.
Deram-lhe na mesma os 30 euros. No dia seguinte, logo que a Joana apanhou
o Mário no intervalo, questionou-o:
- Mário, explica-me aquilo de ontem!
- Então anda cá. - disse o Mário, baixinho - A minha família está a passar uma
má fase financeira. Então o meu pai teve de ir pedir para as ruas - disse ele, chorando.
- Podias-me ter pedido ajuda mais cedo! Onde vais passar o teu Natal? perguntou a Joana.
- Na rua – disse ele.
- Não, não!!! Vais passá-lo na minha casa. Eu digo à minha mãe e ela de
certeza que deixa! - exclamou a Joana.
Nesse mesmo dia, a Joana explicou à mãe que queria que a família do Mário
fosse passar o NATAL com eles. A mãe dela disse logo que deixava.
Depois do Natal, os pais da Joana conseguiram arranjar uma casa baratinha
para a família do Mário. Aquele tinha sido o melhor NATAL de todo o sempre para a
Joana e para o Mário. A mãe deste foi trabalhar para a empresa dos pais da Joana.
O pai do Mário foi tirar um curso de mecânica para depois trabalhar por conta própria.
Depois, no período de aulas, o Mário passou a ir todos os dias para a casa da
Joana, que o ajudava a perceber a matéria.

Narita (pseudónimo)
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Uma prenda para o Menino Jesus

Na noite em que o menino Jesus nasceu, um pequeno pastor que no monte guardava o
seu rebanho. Viu passar os três reis magos, Melchior, Gaspar e Baltazar, vindos do Oriente,
seguiam a Estrela de Belém, que os levará até ao Menino Jesus.
Ali estava o menino em palhas deitado, junto de Maria e José.
Os pastores levavam presentes e os três reis magos celebravam com júbilo o seu
nascimento oferecendo-lhe ouro, incenso e mirra.
O pequeno David que havia visto no cimo da colina os três reis magos, e os havia seguido
não levara nada para oferecer a Jesus de Nazaré.
Quando lá chegou devagarinho o pequeno pastor abre a porta do estábulo, há uma luz
que brilha.
Deitado nas palhinhas, um recém-nascido, o rosto de sua mãe brilha de alegria.
Ele tira uma manta de suas costas, dobra-a com cuidado, uma vez, duas vezes, depois
pousa-a na manjedoura.
- Tome! È para o bebé: - diz o pequeno David.
Estava tão feliz!
No limiar da porta, os pastores esperam. Contam que lhes apareceram Anjos, a anunciar,
que o novo rei ia nascer naquela noite, num estábulo. Uma estrela conduziu-os até ali. O David
escuta, maravilhado. De repente, também os pais, e o irmão se aproximam.
Quando a sua mãe vê a manta sobre o recém-nascido, sente muito orgulho do seu
menino. E compreende então que se podem fazer coisas verdadeiramente importantes. Mesmo
uma criança muito pequena.
Depois daquela noite abençoada o Natal daquela família nunca mais foi o mesmo.
È Natal, È Natal! É, de certeza, a melhor coisa do mundo.
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O pequeno David correu para a aldeia a anunciar o sucedido, principalmente ao seu primo
Pedro que gostava muito do Natal.
O seu primo Pedro cresceu e percebeu que a única coisa que lembrava Natal… era o
presépio por debaixo da sua árvore de natal. Prendas, luxos, brinquedos, roupas novas,
chocolates quando... Natal era simplesmente um marco de lembrança, daquilo que deveria ser
os restantes 365 dias do ano.
Nesse dia, depois de jantar, Pedro foi para o seu quarto, olhar o céu e pediu: Querido
menino Jesus iluminai os avarentos como a estrela iluminou Belém e aconchegai os pobres
assim como a família foi aconchegada nas palhinhas.
Uma chuva de estrelas alvoraçou o céu e dele emergiu muitas estrelinhas, que voavam
em direções opostas procurando cada uma um lar.
Traziam no seu coração esperança, partilha e amor e no seu canto palavras doces, para uma
noite de Natal.
O menino sonhara também que ninguém estava sozinho!
Todos tinham família, e uma casa onde estar, com a mesa pronta para a ceia de natal e
com comida para todos. Não havia pobreza, nem ódio, nem guerras. Todos eram amigos, não
havia brigas, palavrões nem má educação.
As pessoas que se encontravam nas ruas, a caminho de casa, cantarolavam alegremente
músicas de Natal. Nem cão nem gato estavam sozinhos nesta noite fria. Todos tinham um lugar
aconchegado onde ficar.
E Pedro não conseguia deixar de sorrir, de tanta felicidade ao ver o mundo cheio de paz,
amor e harmonia!
Mas o Pedro acordou e viu que tudo não passara de um sonho maravilhoso, e ficou triste.
Só algumas pessoas no mundo eram felizes, capazes de celebrar o Natal em alegria, paz e
comunhão com os seus, de terem um lar, comida, roupa e amor.
Feliz Natal a todos!

O Destemido
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A Rena

No reino do Pai Natal, havia uma rena insignificante que se chamava Nariz Vermelho. O
Pai Natal gostava dela, mas as outras renas gozavam-na muito.
Ela era uma rena pequena, tinha as pernas e as patas curtas e um grande nariz
vermelho. E gostava muito de crianças.
Um dia, ganhou coragem e foi falar com o Pai Natal.
- Olá, Pai Natal.
- Olá! O que se passa, Nariz Vermelho? – perguntou.
- É que este ano quero entregar presentes a todas as crianças. Deixas-me ir?perguntou o Nariz Vermelho, mostrando-se confiante.
- Nariz Vermelho… bem, tu não és igual às outras renas… Tu tens pata curta…
Desculpa, mas não podes ir.
- Mas, Pai Natal…-insistiu a rena.- Deixa-me ir desta vez! Por favor!
- Não, Nariz Vermelho! E tenho de acabar aqui a conversa- continuou o Pai Natal já com
um ar mais zangado.
No dia de Natal, Nariz Vermelho disfarçou-se e acompanhou o Pai Natal na distribuição
de presentes, mas depressa se cansou e o trenó começou a descer, descer e descer sem
controle. De seguida o Pai Natal fez parar a custo todas as renas e foi ver o que se passava.
Apercebeu-se do disfarce do Nariz Vermelho e fez todo o seu grupo regressar a casa. Quando
lá chegaram, muito zangado decidiu ter uma conversa com ele.
- Como foste capaz de me mentir, Nariz Vermelho?
- Eu queria tanto divertir-me como as outras renas- disse Nariz Vermelho, mostrando
algum arrependimento.
- Mas com isso fizeste-me vir para casa e falta pouco tempo para amanhecer… Tu não
consegues acompanhar as tuas colegas e só nos atrasas – disse furioso o Pai Natal. Agora fica
aqui, ok?
Nariz Vermelho ficou em casa triste. Por que seria que não o queriam levar? Afinal de
contas ele tinha dado o seu melhor para correr e levar a tempo as prendas aos meninos. “
Como seria bom ver as crianças a sorrir!” pensava ele.
Quando o Pai Natal voltou, as renas começaram a gozar e cantavam em coro: “ Nariz
Vermelho, Nariz Vermelho não consegue andar, nem sabe que tem de saltar!”
E repetiram isto muitas vezes.
No ano seguinte, o Pai Natal estava muito doente e não tinha força suficiente para
entregar os presentes. Foi, então, chamar o Nariz Vermelho e disse-lhe:
-Preciso da tua ajuda.
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- Porquê? Ninguém precisa de mim! – disse o Nariz Vermelho com alguma tristeza.
- Precisa e muito!
- Mas no ano passado mostraram-se todos contra mim.
- Tens razão, não fomos justos contigo. Às outras renas eu já falei com elas. Não gostei
do que te fizeram e, este ano, vão ser substituídas.
Sei que não és perfeita para correr, mas és perfeita para entregar. És sensível e sabes
lidar com as crianças. Só em ti posso confiar para cumprires a minha missão. Aceitas?
-Aceito, aceito o trabalho. E tu sabes que é o meu grande sonho- confessou a rena,
cheia de alegria.
Então o Nariz Vermelho foi entregar os presentes. Ia feliz. E nesse ano, em todas as
casas, entrava um cântico melodioso, trazendo a todos uma alegria nunca sentida. Nariz
Vermelho era o culpado.

Olho azul
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Ser diferente é bom!

Era uma vez um Duende chamado Kristoff que tinha olhos azuis e orelhas arredondadas
e foi contratado pelo Pai Natal para ir trabalhar para a sua oficina.
Quando lá chegou, ficou espantado com o que viu, mas preocupou-se com uma coisa:
todos os Duendes tinham orelhas bicudas e olhos castanhos. Ficou surpreendido e um pouco
assustado pois tinha medo de ser gozado por ter orelhas arredondadas e olhos azuis.
No dia seguinte, quando acordou e enquanto ainda estava deitado, pôs-se a pensar:
- Mas porque é que eu sou diferente dos outros Duendes?
Refletiu um pouco e chegou à conclusão de que não queria ser diferente dos outros, mas
não sabia como o fazer.
Quando chegou à oficina todos os Duendes olharam para ele e começaram-se a rir. Ele
ficou muito envergonhado e foi até ao posto de trabalho a olhar para o chão com um ar triste.
Na hora da pausa, quando Kristoff ia buscar o seu lanche, uns Duendes muito malandros
começaram a insultá-lo. Ele ficou triste e muito sentido com as suas palavras.
Quando acabou de lanchar voltou ao seu posto de trabalho e começou a chorar. No fim
do turno, foi para casa e adormeceu. E sonhou. Sonhou com um anjo.
- Duende - disse o anjo - não desistas dos teus sonhos e não te preocupes com o que os
outros dizem! Sê como és e não mudes pelos outros. Pensa nisto!
O duende acordou a pensar nas palavras que lhe haviam dito.
- Se calhar vou começar a não ligar ao que os outros duendes dizem- pensou o duende.Vou seguir em frente sem me preocupar.
No dia seguinte, quando voltou para a oficina, os duendes começaram a insultá-lo, mas
ele não quis saber e foi para o seu posto. Passado um bocado, ouviu-se a voz do Pai Natal:
- Por favor, peço a presença do duende Kristoff no meu gabinete, obrigado.
Todos os duendes ficaram a olhar para ele e ele ficou um bocado curioso. “ O que seria?”
pensou ele.
Subiu as escadas e bateu à porta do gabinete do Pai Natal. Entrou e perguntou:
- Chamou-me, Pai Natal?
- Sim chamei-te- ripostou o Pai Natal.- Quero te dar uma notícia!
- Mas é uma noticia boa ou má?-perguntou o Kristoff.
O Pai Natal acrescentou:
- É muito boa!
O duende ficou mais entusiasmado.
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- Tu foste eleito o melhor duende do mês.- anunciou o Pai Natal.- Parabéns!
O Kristoff nem queria acreditar nas palavras do Pai Natal.
- A sério, Pai Natal!- exclamou o Kristoff.- Mas… isso não pode ser a sério!
O Pai Natal acrescentou:
- Quando chegaste aqui, tu estavas com um bocadinho de medo. Mas depois esqueceste
isso e fizeste o melhor que conseguias! Tu mostraste que ser diferente não importa… os outros
duendes vão ficar a perder por gozarem contigo e não serão beneficiados.
O Kristoff, já com água nos olhos, disse:
- Obrigado, Pai Natal, por esta oportunidade!
Passado cinco minutos, o Pai Natal foi fazer este anúncio na oficina:
- Atenção, Duendes, tenho um comunicado a fazer!- exclamou o Pai Natal.- O melhor
Duende do ano é...
Os Duendes ficaram todos muito excitados e ansiosos. O Pai Natal disse:
- O DUENDE KRISTOFF!
Todos os outros Duendes ficaram a pensar como é que era possível ele ser o melhor
Duende do ano, pois se ele era tão diferente...
O duende que o tinha insultado na hora do lanche foi dar-lhe os parabéns e pedir-lhe
desculpa pelo que fizera naquele dia.
O Kristoff disse-lhe:
- Sabes, não importa. Eu sei que isso não se vai repetir! Vocês não me conheciam e
estranharam ver alguém como eu. Certamente ficaram como eu: surpreendidos e receosos.
- Desculpa Kristoff. Eu não queria dizer-te aquilo. Foi sem querer- suplicou o Duende.
- Olha, aprendemos uma lição, tanto eu como vocês.
Aceito o teu pedido de desculpas e dá cá um abraço.
No dia seguinte fizeram todos, uma festa com o Pai Natal, a Mãe Natal e todos os
Duendes.
Eles ficaram amigos e descobriram que insultar os outros não é bom porque isso traz
tristeza e desilusão. Nunca mais ninguém insultou ninguém e todos os duendes ficaram amigos.
Era uma vez muitos duendes que eram amigos e ajudavam-se uns aos outros.

Kika
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Uma grande família

Era uma vez uma menina chamada Valentina. A Valentina era rica e tinha tudo o que
se pode imaginar. Mas havia uma coisa que a Valentina não tinha, amor. E por isso o
seu coração era de pedra.
Do outro lado da rua, vivia Maria, uma menina doce e alegre, mas também muito
pobre. Maria vivia com o pai, com a mãe e com mais três irmãos, todos mais novos.
Para sobreviverem, os pais de Maria iam cedo para o trabalho e voltavam muito tarde.
Era a Maria que ficava com os irmãos. No fim da semana, eles iam a uma feira vender
algumas coisas mas, mesmo assim, passavam por dificuldades.
Era dezembro, o Natal aproximava-se e, como sempre, a Valentina fazia a sua lista
interminável com milhões de brinquedos e roupas infinitas.
Mas, ao contrário da Valentina, a Maria e os seus irmãos já sabiam que não iam
receber nada. Ela também escrevia uma lista, mas nela pedia sempre: saúde, amor e
felicidade.
Um dia a Maria foi vender panos à feira e ao passar pela lixeira viu um boneco todo
riscado e sem uma perna, pegou nele e ficou a adorá-lo, pois era o seu primeiro
boneco.
Nesse mesmo dia, a Valentina dava um passeio de limusine quando se deparou com
Maria que estava com um boneco estragado mas felicíssima.
Naquele momento Valentina pensou muito sobre ser uma menina muito mimada e
pensou também em pedir à sua mãe para dar algum dinheiro àquela família, visto que
eram tão ricos.
E assim o fez, pediu à mãe, mas o que ela não esperava era que a mãe lhe dissesse
que aquela família ia ficar a viver com eles. E a partir desse dia passaram a viver todos
juntos. No Natal, Maria e a sua família tiveram, pela primeira vez, um presente.
E assim viveram todos felizes para sempre como uma grande família.

Rasa

Contos de Natal de 2016

- 39 -

Espírito natalício

Pork Bell é uma aldeia pequena no meio de uma floresta enorme. As
pessoas gostam muito do Natal e, nesse ano, há muitas pessoas alegres e
algumas nem por isso.
O João adora o Natal. Já tem doze anos e vive com os pais e um irmão
chamado Tiago.
Tiago é diferente. Não gosta do Natal e por isso tenta arruinar a festa
desse ano. Decide construir uma máquina de tirar o espirito natalício.
Na véspera do grande dia, o Pai Natal está demasiado atarefado e, por
isso, pede ao João ajuda para entregar os presentes mas o Tiago não deixa.
Nesse momento, aparece Tiago que usa a máquina que inventara e não deixa
o irmão dar uma ajuda. O espírito desaparece.
O João está nervoso, não sabe o que fazer, mas o Pai Natal acredita
nele. E é por acreditarem nele que João é o único que pode salvar o NATAL.
Então frente ao Tiago o João sente essa força e vence a maldade de Tiago. O
espírito natalício volta e tudo regressa ao normal.

Ro
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Uma prenda de Natal
Era uma vez um menino chamado André, que não aceitava as diferenças dos outros meninos e
meninas. Sempre que ele via alguém de outra cor de pele, com alguma deficiência, ou que
falava de uma maneira estranha para ele, o rapaz gozava e ria-se, outras vezes dizia que
quem não era igual a ele, essa pessoa era bizarra.
Por causa disso, os colegas da escola começaram a afastar-se dele e o André ficou sem
amigos e sentiu-se solitário.
No dia de Natal, os alunos e professores da escola do rapaz, foram ajudar algumas pessoas
portadoras de deficiência, mas ele não foi porque não queria conviver com pessoas diferentes.
Quando chegou a noite do dia de Natal, a família de André comemorou fazendo comida
saborosa, enfeitando a casa, embrulhando alguns presentes…
O rapaz olhava em volta e só via presentes enormes, bonitos, com embrulhos reluzentes e
pensava que eles eram todos só para ele.
Mas ele teve uma grande desilusão! O menino só recebeu um presente: era pequeno, com
embrulho amarrotado, não tinha qualquer laço e dizia: “Para André, da prima Rita!”.
O rapazinho abriu o presente e viu um livro sobre o Natal chamado “O Pai Natal Verde”.
- Rita! Que prenda é esta?! Tu sabes que eu não gosto de ler! – resmungou o rapaz!
Mas, a prima, respondeu:
- Devias gostar! E também desejava que aprendesses a parar de não aceitar as pessoas
diferentes de ti!
O menino e a prima sentaram-se no sofá e quando eles abriram o livro viram um clarão e de
repente apareceram numa casa quente, acolhedora e confortável.
- Mas, nós estamos dentro do livro! – disse espantado o André.
- Pois é! E agora fala baixo, está prestes a começar a história! – balbuciou a Rita com um
sorriso brilhante.
A história falava de um Pai Natal diferente, porque as suas roupas eram verdes e ele era
magrinho.
O André ficou chateado por o Pai Natal também ser diferente. A meio do livro apareceu uma
bruxa vestida de preto, com uma varinha que disse com a sua voz de trovão:
- Todos os que não forem bruxos ou bruxas como eu, vão ser eliminados deste livro.
- Primo, eu já li milhares de vezes este livro e nunca apareceu uma bruxa! Foge! – gritou Rita.
Só com um simples abanão da varinha mágica a bruxa fez o céu ficar preto com relâmpagos,
as casas ficaram sem cor e a beleza daquele mundo desapareceu por completo.
André e Rita esconderam-se atrás de uma rocha e o menino referiu:
- Está bem! Eu confesso que sou ambicioso e um pouco egoísta, mas não sou igual à bruxa!
- Um pouco egoísta?! Tu és muito egoísta! – disse a menina.
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De repente, André sentiu alguma coisa felpuda a tocar-lhe na cara e ele saltou de medo, mas
depois percebeu que era uma peça de roupa do Pai Natal.
- Olá meninos! Vamos ter de sair daqui antes que a bruxa nos descubra! – balbuciou o Pai
Natal.
Sorrateiramente, eles fugiram e refugiaram-se num castelo que há milhares de anos era
habitado por um duque malvado que não aceitava as diferenças dos outros. Quando entraram,
pisaram o chão gasto, ouviram o portão de madeira velha ranger, e de repente, houve um
estrondo. Era um livro antigo, cheio de pó que abriu uma passagem secreta para a Torre dos
Arrepios.
Os três entraram e ouviram uma gargalhada maléfica que ecoou em toda a torre. Será que a
bruxa os tinha descoberto?
- Ufa! Afinal era um boneco! Espera, quem é que o colocou ali? – perguntou a Rita.
- Eu sei lá! – gritou o André.
Muito lentamente, eles subiram à torre e depararam-se com uma janela em forma de círculo.
Rita olhou pela janela e viu uma floresta de doces a ser completamente destruída. Seguiu-se o
André e atentamente repararam num unicórnio que com o seu chifre dourado e mágico tentava
salvar a floresta de doces.
André, apavorado com tal situação, gritou bem alto prometendo que nunca mais ia ser mau
para as pessoas diferentes. De repente, viu-se um monte de luz no céu que salvou aquele
mundo maravilhoso apenas porque o André finalmente tinha compreendido a verdadeira magia
do Natal (aceitar todos de forma igual).
Rita e André abriram os olhos e estavam novamente em casa.
André abraçou Rita dizendo:
- Obrigada por me mostrares a verdadeira magia do Natal!
- E sabes porque é que nesta história o Pai Natal se vestia de verde? – disse a rapariga.
- Não!
- Porque verde é a cor da esperança! Esperança de haver um mundo melhor!

Autora
Ruby
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O Natal da
Família Pardal
No Bairro D’Ajuda vivia a família Pardal, composta por três irmãos e os
seus pais. O Simão e o Daniel são os dois irmãos gémeos mais velhos, de
onze anos, e a Mafalda, a irmã mais nova, com seis anos. Eles gostavam muito
de ajudar as pessoas participando em campanhas de angariação de alimentos
no Banco Alimentar Contra a Fome e em ações de voluntariado na Cruz
Vermelha, nas quais ofereciam a sua ajuda aos necessitados no Hospital.
Na semana que precede o Natal, eles foram a uma loja preparar a
festa.
– Mãe, compra aquelas bolachinhas de chocolate e aquele pão
saboroso. Também quero uma Nancy, uma cama para ela e a maquilhagem
para eu usar – disse a Mafalda.
– Oh, filha! Queres tanta coisa! – retorquiu a mãe a rir-se.
– Desses presentes, escolhe um apenas. E só um doce – disse o pai.
–Oh! Está bem. Então, quero a Nancy e o pão – respondeu a Mafalda a
fazer beicinho.
Os meninos estavam ansiosos pelo Natal e falavam noutra coisa a não
ser desta época festiva.
– Este Natal vai ser fantástico! – exclamou o Daniel.
– Pois vai! Com as pessoas do bairro e com tudo que nós comprámos,
vai ser espetacular! – continuou o Simão.
A família Pardal costumava reunir com todos os vizinhos e amigos para
fazerem uma enorme festa de Natal.
Mas, alguns dias antes do Natal, a mãe Maria foi despedida.
– Fui despedida – disse a mãe baixinho ao pai.
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– O quê? Como foi possível? E logo com o Natal tão próximo! Assim
não podemos festejá-lo! – disse o pai Mateus nervoso.
– Eu sei, por isso não contes aos nossos filhos.
Quando

eles

passavam,

as

pessoas

olhavam

para

eles

e

questionavam-se sobre o que se passava, pois andavam com um ar muito
diferente do habitual.
Com o aproximar do Natal, os pais do Simão, do Daniel e da Mafalda
contaram-lhes que este ano não podiam festejar o Natal porque a mãe estava
desempregada e tinham de fazer poupanças. Os três irmãos desanimaram.
Quando os seus amigos e conhecidos descobriram o que se passava,
reuniram-se e prepararam uma enorme festa de Natal surpresa.
– Surpresa! – gritaram todos em coro. – Soubemos que a Maria estava
desempregada e agora é a nossa vez de ajudar.
Então, a família Pardal, que pensou que não iria festejar o Natal, teve
um dia muito feliz graças à gratidão e à união dos seus amigos e conhecidos.

Simão Dias
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A pequena Heroína do Natal
Numa vila distante, todos andavam atarefados, pois não faltava muito para o Natal! Eram
pinheiros para ali, decorações para aqui, as crianças a fazerem guerras de neve, etc.
Mal elas sabiam que naquele ano o Natal, a festa mais bonita e significativa de sempre poderia
não acontecer!
- Como estão as coisas por aqui? – perguntava preocupado o Pai Natal ao seu mais competente
Elfo!
- Não muito bem Pai Natal! – afirmava muito triste o Elfo.
- Cada vez há mais maldade no mundo! Só roubos, pessoas a fazerem mal umas às outras, a
poluírem o ambiente! E o pior o Espírito Natalício cada vez a diminuir mais!
- Então quer dizer que as coisas não melhoraram!
- Não Pai Natal, infelizmente não!
E as coisas eram assim no Polo Norte! O Natal só dependia das pessoas!
- Mamã, mamã já escrevi a minha carta ao Pai Natal! Achas que ele me vai dar o que eu lhe
pedi? – dizia Victória, uma menina com o coração gigante!
- Não sei minha pipoquinha, diz à mamã, o que pediste ao Pai Natal?
- É segredo mamã, desculpa!
- Está bem meu amor, não faz mal, mas tenho a certeza que o Pai Natal vai atender ao teu
pedido!
- Espero bem mamã!
E foram aos correios depositar a cartinha, mas a cartinha da Victória não foi para onde todas as
cartas dos meninos iam, e que nunca chegavam ao Pai Natal, pois apenas iam até aos CTT
(correios) e mandavam um envelope a cada criança a dizer que não dava para dar o presente
que eles tanto queriam pois o Pai Natal tinha muitos pedidos!
Mas a cartinha da Victória, não se sabe como, foi mesmo parar ao Pai Natal!
“ - Querido Pai Natal, todos os anos eu mando-te uma cartinha, mas a resposta é sempre a
mesma! Este ano não te vou poder dar uma prenda pois tenho muitos pedidos dos meninos,
continua a portar-te bem e para o ano eu te darei a prenda! Este ano não te venho pedir
«VICKY»
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brinquedos ou jogos, eu tenho apenas sete anos, e sofro de uma doença oncológica e muito
dificilmente me vou poder curar! Mas antes de eu partir, eu só te queria pedir, Pai Natal, por favor
ajuda-me a combater a maldade no mundo, o racismo, o bullying, pois eu mesma tenho sido
objeto dessas maldades por ter a minha doença. Ainda hoje Pai Natal, para exemplificar, estava
no jardim com a minha mamã e vi que algumas crianças se afastavam de mim pelo meu aspeto,
fazendo até “chacota” pelas minhas fragilidades físicas; são tantas coisas que nem dão para
escrever tudo aqui! Sei que parece estranho estar a pedir isto, até porque seriamos só nós os
dois contra muitas pessoas! Mas a minha mamã também é muito boazinha e nós as duas,
contigo, a Mãe Natal, as tuas renas e os teus Elfos, podemos tentar combater o mal! Porque
custa-me muito viver neste mundo sabendo que duro pouco tempo, até porque não tenho
dinheiro para os tratamentos, e o mundo em que a minha mamã viverá sem mim vai de mal a
pior! Por favor manda-me uma carta em que não diga apenas que não me vais poder dar a
prenda ou para eu me portar bem, até porque eu não te estou a pedir prenda nenhuma, mas sim
a tua ajuda! Beijinhos e bom Natal”
O Pai Natal ao ler a carta da pequenina Victória emocionou-se, pois a menina não pedia
nenhuma boneca nem nada do género, mas sim um mundo melhor para a sociedade!
- Inacreditável!
- O quê Pai Natal? – perguntava o Elfo!
- Reúne a Mãe Natal, os Elfos e as renas. Todos aqui em menos de dez minutos!
- Sim Pai Natal!
E todos se reuniram na sala principal da fábrica dos brinquedos!
- Então Pai Natal? Porque nos reuniste todos aqui? - perguntava a Mãe Natal!
- Vocês nem vão acreditar! Uma menina com apenas sete anos mandou-me uma cartinha, sabem
a pedir o quê?
- Mandou uma carta? Como? Há anos que ninguém manda uma carta para aqui! - exclamou a
Mãe Natal.
- Isso agora não importa, mas sabem o que é que a menina pedia?
- O quê? O quê? – perguntavam os Elfos e as renas.
- Ela pedia a paz, a cura e um mundo melhor para todos! Sabem o que é que isso quer dizer?
Que nem tudo está perdido!
«VICKY»
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- É verdade! - refere a Mãe Natal.
E o Pai Natal contou a história comovente da menina à Mãe Natal e aos Elfos!
- Mamã achas que o Pai Natal recebeu a minha carta?
- Eu creio que sim meu amor! Mas o que de tão especial tem essa carta? Que eu me lembre não
estavas assim tão entusiasmada nos outros anos!
- É porque este ano eu pedi uma coisa muito especial!
- O quê filha?
- Eu pedi um mundo melhor mamã! - e a mãe de Victória se emocionou com o que a menina
pediu e a abraçou!
Uns dias depois, à noite, quando todas as pessoas que moravam na vila já dormiam, exceto
Victória e sua mãe, o Pai Natal foi até à casa delas!
- “Truz-Truz, Truz-Truz”.
- Quem é? - pergunta Victória!
- OH! OH! OH! É o Pai Natal minha querida Victória!
- Pai Natal!? - e a menina abre a porta e dá-lhe um abraço bem bem apertadinho!
- Recebeste a minha carta!
- Recebi minha pequena princesa! Tenho a dizer-lhe, mamã, que tem aqui uma jóia de filha.
- Eu sei Pai Natal! Eu sei.
Dizia a mãe da menina, a pensar que não estava bem, pois estava a ver o Pai Natal, e não era
o Pai Natal que se vê no shopping, era mesmo o verdadeiro Pai Natal! Com o seu trenó e as
suas renas à porta!
- Estou aqui pela carta emocionante que esta pequena princesa me mandou!
- Então recebeste a minha carta!
- Sim recebi pimpolhinha! E digo-te nunca ninguém nestes anos todos que eu existo e olha que
são muitos, me mandou uma carta assim tao emocionante! E eu estou aqui para te dizer que
podes contar comigo. Eu, tu, a tua mamã, a Mãe Natal, os Elfos e as minhas renas vamos mudar
o mundo!
«VICKY»
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- Iupii! Obrigada Pai Natal!
E foram durante todos os dias até ao Natal melhorando o mundo. Todo o lixo que a pequena
Victória encontrava no chão o punha nos ecopontos; sempre que viam alguém a fazer mal a
outra pessoa impediam e diziam que o mal não nos leva a lugar nenhum, etc.
E assim o Espírito Natalício aumentou tanto, mas tanto no mundo, que os Elfos que comandavam
o gráfico do Espirito de Natal tiveram de o aumentar, pois em todos estes anos nunca tinha
havido um Natal tão próspero!
E a pequena Victória com a ajuda do Pai Natal conseguiu fazer os tratamentos e se salvou! E
ficou conhecida como “A pequena Heroína do Natal”.

«VICKY»
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no

Afeganistão.

Há 1 ano estava em Cabul com a minha mãe e o meu irmão. Certamente neste
momento estávamos na rua a vender os últimos pães, que restavam na cesta,
que a minha mãe fizera pela manhã. A minha mãe chamava-se Laila, era uma
mulher muito calma, séria e pensativa que sempre viveu em Cabul, e
engravidou de mim ainda muito jovem, pelos seus 16 anos. Vivíamos os
quatro, eu, o meu irmão e os meus pais, numa casa de campo na periferia da
cidade de Cabul. Como eu gostava daquela casinha! Era grande, com divisões
espaçosas, alta, de pedra acinzentada com dois andares que separavam a
moradia do estábulo dos animais. Tinha um quarto só para mim, com estantes
preenchidas pelos livros da escola, a parede era branca, macia, ao fundo
erguia-se um espelho sempre muito limpo e brilhante. Tinha dois gavetões
enormes cheios de arrumações que preenchiam toda a parede lateral. A minha
cama era grande, feita de madeira, oferecida pelo meu avô. Estava encostada
ao parapeito da janela que me permitia olhar a cidade quase completa, os
carros em fila, o ruída das buzinas, o diálogo das pessoas que passavam nos
pátios e o badalar dos sinos que soavam entre os mais altos edifícios. Cabul
outrora fora uma bela cidade. Uma cidade bonita. A minha mãe contara-me de
que no lugar de todos aqueles edifícios cheios de varandas, com muitas
escadas e janelas sempre fechadas ela já brincara. Dizia-me ela que ali já fora
um grande pátio onde as crianças da sua era se divertiam, dizia-me ela que era
tudo muito diferente. As conversas com a minha mãe eram sempre muito
curtas. Acabam sempre com ambas em silêncio. A minha mãe era muito
pensativa, refletia muito sobre as coisas. Já o meu irmão era mais aéreo, era
mais parecido com o meu pai. Nunca deitava atenção aos conselhos que a
minha mãe lhe prestava todas as manhãs antes de sair par a escola. Estava
sempre de cabeça no ar. Pouco tempo passava dentro de casa. Ou estava a
correr lá por fora atrás de algum animal, ou estava na rua com meia dúzia de
vizinhos, ou andava de bicicleta entre os quintais da vizinhança. Chegava
sempre a casa quando a noite já tinha pousado sobre Cabul. Era muito
desregrado. Por mais que a minha mãe o tentasse emendar não conseguia.
Pouco falávamos um com o outro. Éramos muito distantes, apesar de as
idades serem próximas, o meu irmão sempre preferira brincar com os de fora
do que comigo. Com o tempo fui-me acostumando a isso e nesta idade isso já
Aurora
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me

importava.

O meu pai morreu há 3 anos. Chamava-se Arthur. Morreu no seguimento de
um atentado num café perto da nossa casa. Morreram uns quantos. Para falar
a verdade, a morte do meu pai trouxe alívio e estabilidade a nossa casa.
Vendia gado. O meu pai era um homem muito mau. Não havia um dia da
semana que não chegasse a casa embriagado e não batesse na minha mãe e
em nós. Já para não falar dos fins de semana em que não aparecia em casa
durante a noite, e a minha mãe passava horas sem conta sentada ao pé da
porta à espera que se abrisse e o meu pai entrasse sem que nada lhe tivesse
acontecido. Todos choramos a morte dele mas foi algo muito passageiro.
Tínhamos pouca família com quem estivéssemos em contacto. A cerimónia
fúnebre

foi

muito

simples

e

breve.

Na semana seguinte à morte do meu pai vimo-nos obrigados a mudar de casa.
O dinheiro que a minha mãe ganhava com a venda do pão pouco lhe chegava
para nos alimentar, muito menos para pagar uma renda altíssima da casa. Mais
tarde

foi

destruída.

Fomos viver para uma pequena casa no centro de Cabul. A minha mãe
continuou com a venda dos pães. Eu e o meu irmão Isaac deixámos de ir à
escola. Já não tínhamos animais. A pequena casa onde vivíamos agora tinha
apenas duas miseráveis divisões, o chão era de terra batida. Passei a ter de
dormir com o meu irmão ao pé do forno da cozinha. Numa cama improvisada
de palha seca com um fino cobertor de lá de ovelha que nos cobria pouco mais
que até aos joelhos. A minha mãe arranjou-se numa pequena divisão mais ao
lado. Cabul estava diferente. A minha mãe contou-nos que fora dominado pelos
islamitas, que estão a destruir todos os locais por onde passam. Estava
instalado em Cabul o medo, o terror e a aflição. Já não se viam pessoas na
rua, os mais altos edifícios estavam destruídos e apenas restavam ruínas. Já
não tínhamos luz nem água em casa. No dia 3 de Março de 2014 a minha mãe
recebera uma carta não identificada de que tínhamos apenas vinte e quatro
horas para deixar a nossa casa. Dia 5 embarcámos. O cais de Cabul estava
lotado. Pessoas com malas por todos os lados, de cinco em cinco minutos
partiam barcos carregados de homens. Barcos sem destino. Eu, o meu irmão e
a minha mãe rezávamos para ficarmos na mesma embarcação. Para onde
iríamos? O meu irmão estava com um ar aterrorizado. Olhava para mim, para a
Aurora
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minha mãe e voltava os olhos para o chão. A minha mãe chorava
desalmadamente. Chegou a nossa vez. Embarcamos num barco azul,
comprido. Estávamos mais de cem, em fila. Estavam dois homens a coordenar
as pessoas que berravam umas pelas outras, choravam desesperadas. De
súbito, um homem agarrou a minha mãe pelo braço e atirou-a para dentro da
segunda embarcação que de imediato partiu. Sem nós. A minha mãe apenas
teve tempo de acenar, enquanto chorava e olhava para nós enternecidamente.
Embarcámos.
Desde então passaram-se 315 noites, 316 dias. Milhares de horas. Nunca mais
soubemos nada da embarcação da mãe Laila. Eu e o Isaac navegamos até ao
sul da Alemanha, depois de mudarmos várias vezes de barco em diferentes
países até cá. Aqui largaram-nos ainda em mar e vimo-nos obrigados a
atravessar alguns metros de oceano com a água até ao umbigo. Estamos em
Rostock. Os homens que nos trouxeram até aqui apenas nos permitiram trazer
uma mala pequena. Eu e o Isaac trouxemos uma mochila, que ele carrega às
costas, com algumas fotografias nossas com a mãe e o pai, temos uma
lanterna e tínhamos três pães que se estragaram com a água salgada que
inudou o barco durante a noite. Temos 2 casacos grossos e uma pequena
manta que era da mãe. Na minha mala, de mão, tenho algum dinheiro que a
minha mãe lá guardou, uma segunda manta e um caderno de apontamentos.
Tinhamos alguma comida, mas está estragada. Estamos encharcados.
Dsembarcamos numa praia de areia fina e muito clara, com muitos rochedos
que travam as grandes ondas. Naquele dia o mar parecia calmo. Voavam
sobre nós bandos de aves muito brancas, com bicos compridos e patas altas e
finas. Nunca vimos nada assim, o Isaac estava encantado. Trouxemos as
malas até ao areal e sentamo-nos no parapeito do muro que separava a praia
da estrada. Passavam muitos carros, havia uma grande movimentação de
pessoas nas ruas. Voltadas para a praia havia dezenas de lojas com diferentes
nomes, montras muito coloridas, onde estavam sempre a entrar e sair pessoas
com braçados de sacos de compras. Seguimos atrás dos restantes homens e
mulheres que desembarcaram connosco. Dirigiram-se a um edifício no centro
da cidade de Rostock.

Até lá percorremos diferentes ruas que se

atravessavam entre si, com muitas casas, altas, bonitas. Muitos prédios que

Aurora
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mesmo

tocar-lhe!

Após chegarmos, entramos numa grande sala e um a um fomos selecionados
para preenchermos uma divisão daquele espaço. Eu e o Isaac ficamos no 2º
andar, e na terceira porta do único corredor daquele andar. A nossa estadia por
lá foi muito curta. Passaram-se apenas dois dias e na manhã do dia 17 de
setembro fomos levados com uma família para uma casa nova. Estávamos a
começar a familiarizarmo-nos com aquele lugar. Era tudo muito diferente, as
pessoas, a língua e o dia-a-dia em nada se assemelhavam às rotinas afegãs.
As mulheres vestiam-se com cores muito variadas, todos os dias com roupas
novas e combinadas. Todas elas com estilos diferentes, mas sempre bonitas.
A minha vida e a de Isaac estava a construir-se novamente. Apesar da
ausência da nossa mãe agora vivíamos bem. Tínhamos uma nova família, um
novo lar e uma nova cidade que nos acolheu como irmãos. Não éramos
discriminados, fizemos novos amigos e voltamos à escola. Aproximava-se o
‘’Natal’’, como lhe chamam os alemães. Era o nosso primeiro Natal num país
rico com uma sociedade anos luz à frente da sociedade afegã. As ruas
enfeitaram-se com bonitas luzes que brilhavam durante a noite e se expandiam
no luar. As casas ganharam vivacidade com a chegada desta época do ano. A
nossa nova mãe aos poucos foi-nos transmitindo um pouco desta tradição para
que na noite de Natal pudéssemos estar mais à vontade com as celebrações.
Escrevemos uma carta ao ‘’Pai Natal’’. Inicialmente eu e o meu irmão Isaac
rimo-nos bastante com esta situação. Escrever uma carta a um velho homem
de barbas brancas não é das coisas mais normais que poderíamos estar a
fazer numa civilização como a alemã!!! Mas na verdade foi muito divertido! Na
noite de Natal recebemos alguns familiares na nossa nova casa. Vieram
famílias numerosas de diferentes partes do mundo passar o Natal connosco
em nssa casa. Foi uma noite encantadora. Recebemos presentes!!! Ao Isaac,
ofereceram

uma

bicicleta,

ficou

contente.

Na verdade poderia ter sido um Natal ainda melhor, se o tivéssemos passado
no nosso país com a nossa verdadeira família. Mas apesar de há vinte meses
atrás termos largado o nosso país, abandonado a nossa nação e termos vindo
em busca de novos sonhos, encontramos pessoas que nos acolheram de bom
coração e se mostraram dispostos a ajudar-nos nesta construção em busca de
um futuro digno de paz e amor.
Aurora
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A Tempestade da Mudança
- Só pode estar a brincar comigo!- digo à mulherzinha que menos tem culpa nesta
trapalhada toda, mas que mais me irritou neste dia.
-Infelizmente não. Os aviões estão todos proibidos de descolar devido à tempestade de
neve. Ninguém sairá tão cedo daqui.- aceno com a cabeça em resposta- Tenha uma
boa noite.- diz-me ela, mas limito-me apenas a virar-lhe as costas.
‘Tenha uma boa noite’,como se isso fosse possível! É Véspera de Natal e eu estou
retida no aeroporto de Nova York, a milhares de quilómetros de casa! E, volto a frisar, é
VÉSPERA DE NATAL!!!!!!!! Só a mim me acontecem coisas deste género.
Sinto o meu telemóvel a vibrar no bolso do meu blusão e retiro-o de lá. No ecrã está
escrito Todd, atendo:
-Olá Raio-de-Sol!- diz ele com uma voz bastante animada.
-Olá.- é a única coisa que consigo dizer.
- A que horas é que chegas?
-Nem sei se vou chegar, quanto mais a que horas.- resmungo.
-Como assim não sabes se vais chegar?- questiona ele todo alarmado.
-Há uma grande tempestade de neve e os aviões não podem levantar voo. Ninguém
vai sair daqui durante algum tempo, a não ser que queira ir para casa a pé…
-Isso é horrível! Não vais conseguir passar o Natal connosco. E a tua avó que está a
fazer os tamales mexicanos que tu tanto gostas…!
Nem consigo responder. Eu sei que a minha avó andou a ‘pregar’ a toda a comunidade
que ‘a neta heroína que foi para Nova York para ter um futuro melhor vem passar o
Natal com a família apesar de todas as dificuldades que tem passado’ e é por essa
razão que me custa ainda mais estar aqui presa.
O Todd desperta-me dos meus pensamentos quando diz:
-Isto não teria acontecido se tivesses comprado o bilhete para mais cedo em vez de ser
para a véspera de Natal.
-Estás a insinuar que a culpa de eu estar retida no aeroporto por causa de uma
tempestade de neve é minha!?- quase berro ao dizer estas palavras. É inacreditável
como este tipo me está a pôr as culpas em cima!
-Se fosses mais responsável e não deixasses tudo para a última da hora, já estarias
aqui há muito! E tu sabes disso tão bem como eu.
-Ao contrário de TI, os meus pais não me pagam a faculdade, não me dão um carro
novinho em folha como prenda de anos ou me pagam as contas! Sou EU que faço isso!
Sou EU que trabalho para pagar isso tudo! E, se não comprei o bilhete de avião mais
cedo, foi porque sabia que tinha de trabalhar na véspera de Natal! Coisa que tu não
sabes o que significa, porque NUNCA tiveste de trabalhar na TUA VIDA!!!!
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Quando olho em meu redor, reparo que algumas pessoas olham para mim com uma
expressão estranha no rosto, mas estou-me nas tintas para isso. Neste momento, só
tenho vontade de matar aquele imbecil! Namoro com o Todd desde os meus 15 anos e
desde que comecei a embrenhar-me mais na sua vida, apercebi-me de que ele nunca
teve de fazer nada para alcançar os seus objetivos, pois tinha sempre lá os paizinhos
para fazerem isso por ele. Pena é que só me tenha apercebido disso agora!...
Sobressalto-me ao aperceber-me que do outro lado da linha não se houve vivalma.
Deixo passar uns segundos até desligar.Só me faltava mais esta! Este dia não pode
piorar?!
Decido pegar na minha mala e sentar-me num banco com os phones nos ouvidos a
ouvir música no meu IPod.
Hoje de manhã, quando acordei, pensei que o dia iria ser fenomenal! Que iria estar
com a minha família, com os meus amigos e o meu namorado… mas afinal nada disso
se vai concretizar, principalmente a parte do namorado…!
Ponho a música alta, pois não haverá algum milagre para que os aviões consigam
levantar voo.
O tempo passa e eu no mesmo sítio. Decido ir dar uma volta pelo aeroporto para
espairecer e desanuviar as ideias. Os cafés e restaurantes estão todos abertos, mas
quase vazios. Continuo a caminhar, sem um destino específico.
De repente, as luzes do aeroporto apagam-se… Permaneço imóvel. Não tenho
coragem para dar um passo sequer. Pego no meu telemóvel, dirijo-me para a aplicação
da lanterna e ativo-a. Ajudada pela luz da lanterna, perscruto o espaço à minha volta,
permanecendo em silêncio… e imóvel. Não sei quanto tempo fico assim, até que,
começo a ouvir passos atrás de mim e, rodopiando na ponta dos calcanhares, dou
meia volta, virando-me para encarar a pessoa atrás de mim.
É um homem alto, magro de cabelo cortado à escovinha. Segura na mão uma lanterna
género pioneiro. Dirige-me um sorriso simpático ao qual retribuo:
-Desculpe, mas se precisar de alguma coisa é só pedir, pois estamos a tentar fazer os
possíveis para manter as pessoas o mais confortável possível devido ao apagão
repentino provocado pela tempestade de neve. Os restaurantes também estão a
oferecer comidas e bebidas quentes. E, ainda se não quiser ficar sozinha, existem por
aí espalhados alguns grupos de pessoas com quem poderá conviver.
-Obrigada pela informação.
-Espero que tenha uma boa noite.- Termina, dirigindo-se para outro lado qualquer do
aeroporto.
Deambulo sem destino pelo aeroporto. Este é oficialmente o pior Natal da história dos
piores Natais de sempre do Universo! Acho que nem os extraterrestres tiveram um
Natal tão mau quanto este!
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Olho à minha volta e reparo que me perdi, pois aponto a lanterna do meu telemóvel
para todos os lados e a única coisa que ela me mostra é o espaço vazio, escuro e
assustador que está à minha volta.
É oficial. Este Natal está ainda pior do que há cinco minutos atrás! A cada segundo, o
meu dia muda para pior.
Continuo a andar, tentando não tropeçar em nada potencialmente mortífero e acabo
(por milagre!) por avistar uma quantidade razoável de luzes. Quase corro para chegar
perto delas, mas para a um bom par de centímetros, porque as luzes não provêm de
lanternas, mas sim de barris de metal com fogueiras neles feitos. Admito que tenho um
pouco de medo que possam ser contrabandistas ou assassinos e fico ainda com mais
medo quando percebo que estou no parque de estacionamento do aeroporto. Mas
venço o meu instinto de sobrevivência e avanço para as chamas.
Fico impressionada ao ver que afinal é um grupo de pessoas reunidas em círculo.
Aproximo-me devagar do pequeno grupo. Quando um homem negro de cabelo rastafári
cruza o seu olhar com o meu dirige-me um sorriso branco cintilante que contrasta com
o seu escuro tom de pele.
-Olá! Queres vir-te sentar connosco?- Anuo e ele faz menção, com um gesto de
cabeça, para eu me sentar entre um menino asiático e uma senhora já com alguma
idade. Sento-me e ele prossegue- Como é que te chamas e de onde és?
-Chamo-me Becky Gonzalez e sou de San António, Texas.
-E eu sou o Martin e sou de Nova Jérsia. Bem-vinda ao nosso pequeno acampamento,
Becky!- responde, abrindo os braços, de modo a dar mais enfase às palavras.- Até tu
chegares nós estávamos a contar como viemos parar a este aeroporto e em que
aspetos a tempestade de neve nos estragou a vida. Se quiseres também podes
participar.
Aceno com a cabeça negativamente. Algumas vão contando de que forma a
tempestade lhes atrasou a vida. Mas só começo realmente a prestar atenção quando
uma senhora africana com os seus 40 anos começa a falar:
-O meu nome é Nala e estou aqui com a minha filha Neli.- diz apontando com a cabeça
para a criança que está sentada no seu colo- A tempestade não nos afetou tanto como
à maioria das pessoas. Nós não estamos aqui para apanhar um avião, mas sim à
espera do meu marido e dos meus outros filhos. Pode não parece,r mas ela vai-nos
tirar muita coisa.
-Como o quê?- questiona um rapaz.
-Dinheiro, Theo. Dinheiro…- responde Nala- O dinheiro que gastamos nos vistos e nos
bilhetes foi muito e o pior é que o dos vistos não vamos recuperar.
-Como assim?- indago.
-O meu marido e os meus filhos têm até dia 27 deste mês para renovar os vistos no
consolado Nova-iorquino, mas como a remarcação dos voos demora bastante tempo,
não vamos conseguir renová-los a tempo e vai ser muito trabalho árduo deitado fora.
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-Mas no consulado não podem dar uma extensão de prazo se souberem que foi a
tempestade que os impediu de renovar os vistos?- pergunto
Nala responde negativamente com a cabeça. Neste momento, a única coisa que
consigo sentir é raiva! Como podem fazer isto a uma família!? “Supostamente” estamos
num país liberal. Fico a ouvir mais pessoas a falar e interesso-me pela história da
senhora que está ao meu lado, a Sadie. Ela era pequena na época da 2ª Guerra
Mundial e teve de fugir de Londres com a família pois é judia.
Apesar de todas a histórias serem muito interessantes não consigo deixar de pensar no
que a Nala disse e por isso levanto-me e vou-me sentar a seu lado:
-Sobre aquilo que disse… Há alguma forma de eu a poder ajudar?- pergunto-lhe
-Só se alterares as leis, porque de resto não existe nada que possa melhorar esta
situação.
-E se eu lhe der algum dinheiro?
-Oh, não. Não te posso pedir isso Becky.- protestou meio embasbacada.
-Mas eu posso pedir ajuda aos meus pais e aos meus amigos. Eles de certeza que a
iriam ajudar.- respondi, sentando a pequena Neli que acaba de acordar no meu colo.
-Não posso, Becky. Vai contra os meus princípios…
-Mas não a ajudar também vai contra os meus. Ouça, estou a tirar o curso de Direito e
já decorei algumas leis e sei que a Nala pode lutar pelos seus direitos em tribunal.
Deixe-me ajudá-la. Aceite isto como uma prenda de Natal.
-Aceito. Obrigada Becky.- agradece com um sorriso de alívio e pura sinceridade.
Passamos o resto da noite a ouvir e contar histórias sobre as nossas experiências de
vida e enquanto ouço estas histórias não consigo deixar de pensar como, por vezes,
consigo ser uma menina mimada. Nunca passei dificuldades na minha vida até vir para
Nova York, onde tive de arranjar três empregos para pagar a faculdade e o dormitório.
Mas quando chego aqui, vejo o quanto a vida de outras pessoas foi e é difícil.
Enquanto eu ando para aqui a lamuriar-me do meu namorado e de termos acabado e
de estar presa num aeroporto na Véspera de Natal. Mas, para ser sincera, este foi o
melhor Natal da minha vida, pois permitiu-me ver o tipo de pessoa que era e o tipo de
pessoa que pretendo ser!
Acabo por adormecer...Acordo com o pequeno vislumbre de uma luz a brilhar e olho
para o meu telemóvel. São sete e meia da manhã. Levanto-me sem fazer barulho e
com todo o cuidado possível para não acordar a Neli, que acabara por adormecer no
meu colo e dirijo-me para a luz. Sinto-me uma pessoa nova e revigorada, pois agora
sei onde pertenço e tenho um motivo para continuar a lutar por tudo, para ajudar os
outros!
Beatrice Jones
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Era uma vez um rapaz chamado Roberto. Roberto tinha 17 anos, vivia no Afeganistão
com a sua família. A sua mãe era médica, o seu pai era professor de biologia e a sua irmã, de
10 anos, frequentava o 4º ano. Roberto e sua família tinham uma vida estável, tinham casa
própria e já tinham viajado até vários países da europa.
Roberto andava no 11º ano, tinha vários amigos e namorada. Era um excelente aluno e
queria seguir o ramo das ciências, tal como a sua mãe. Ele era um rapaz extrovertido, alegre,
brincalhão e sempre pronto a ajudar os outros.
Até então Roberto e sua família tinham uma vida feliz, sem grandes preocupações e no
momento estavam a preparar a chegada do Natal. Roberto andava em busca do presente ideal
para a sua namorada e todos os dias ia até ao centro comercial tentar encontra-lo. Contudo
começaram a haver vários conflitos no seu país. Todos os dias ocorriam atentados e mortes.
Certo dia, enquanto estavam a montar a árvore de Natal, Roberto e a sua irmã ouviram uma
explosão na sua rua. Ficaram apavorados e a irmã de Roberto não parou de chorar até que a
sua mãe chegou. Roberto estava cada vez mais assustado e receoso do que poderia
acontecer. Passadas algumas semanas todo o país estava em guerra e muitas pessoas
estavam a fugir para a europa visto que corriam perigo de vida. A sua cidade estava a ficar
destruída e inabitável, então Roberto e sua família viram-se obrigados a largar tudo que tinham
para fugir. Os pais de Roberto pediram a ele a á sua irmã que preparassem uma mochila com
as coisas essenciais. Na sua mochila Roberto colocou o seu telemóvel, produtos de higiene,
dinheiro, água, umas calças, uma t-shirt e uma fotografia sua com a namorada.
Na manhã do dia 24 saíram de casa, tristes e desolados por terem de deixar para trás
tudo aquilo que tinham conquistado até então. Roberto estava revoltado e inquieto por ter de
deixar os seus amigos, a sua namorada e principalmente por não saber o que lhes poderia
acontecer durante a perigosa viagem que iam fazer. Antes de partirem, Roberto foi a casa da
sua namorada e deixou uma carta para ela debaixo da sua porta de entrada. Na carta Roberto
explicou que tinha de ir para um lugar seguro para que nada acontecesse á sua família e pediu
que ela também o fizesse. Quando chegaram á praia Roberto viu o seu pai a entregar uma
grande quantia de dinheiro a um homem. Esse homem tinha mau aspeto e seu pai dissera-lhe
que tinha ido pagar a viagem que iam fazer para a Grécia. Após isso, entraram num pequeno
barco onde já se encontravam outras pessoas e uma delas distribuía coletes salva vidas.
Roberto estava cada vez mais assustado pois não paravam de entrar pessoas naquele
pequeníssimo barco, ele tinha a certeza de que algo iria correr mal durante a viagem.
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Passados alguns minutos um outro homem empurrou o barco para o mar, a viagem
estava a começar. Durante a viagem Roberto conversava com a sua irmã para tentar distrai-la
visto que ela estava em pânico por não saber o que estava a acontecer. Roberto estava a viver
o pior momento da sua vida. Ele refletira acerca de tudo. Questionava-se o porquê daquilo lhe
estar a acontecer e se valeria apena tudo aquilo.
No dia seguinte, dia de Natal, todos que estavam no barco estavam muito tristes e
emotivos por não poderem comemorar esta data tão especial em casa junto das suas famílias.
Foi então que Roberto decidiu dar as mãos aos seus familiares e estes às outras pessoas,
criando uma corrente de esperança e amor. Todos começaram a transmitir esperanças e boas
energias para o grupo.
A meio da viagem uma senhora começou a sentir-se muito mal, estava com dores no
peito e na cabeça. A mãe de Roberto tentou socorre-la visto que ela era médica, mas a
senhora começou a não responder às perguntas que lhe faziam. Entretanto a mãe de Roberto
disse que não havia nada a fazer, a senhora estava em paragem cardiorrespiratória. Como não
havia o que fazer e como o espaço era limitado, decidiram atirar o corpo da senhora ao mar.
Após vários dias, chegaram á Grécia. Roberto e sua família estavam cansados, com
fome, desidratados e necessitavam de cuidados médicos. O pai de Roberto estava mal. Sua
mãe suspeitava que ele estivesse com uma virose grave visto que durante a viagem não
tinham acesso a medicamentos. Quando atracaram um grupo de pessoas veio socorre-los.
Traziam mantas e macas caso alguém estivesse impossibilitado de andar. Esse grupo de
pessoas levaram-nos até um armazém onde se encontravam outras pessoas que também
tinham fugido. Lá forneceram comida e cuidados médicos a todos. Em poucos minutos Roberto
devorou toda a comida. Os médicos analisaram o pai de Roberto e disseram-lhe que ele estava
muito fraco e talvez não sobrevivesse pois naquele local não haviam os equipamentos
necessários para o tratar. Roberto e o resto da sua família caíram em lágrimas, ficaram muito
tristes e sem saber o que dizer e fazer. Na realidade não podiam fazer nada visto que não
tinham como ir até um hospital. Roberto apercebeu-se que a sua irmã estava bastante triste e
decidiu leva-la até uma parte do armazém onde haviam atividades para as crianças. A sua irmã
estava a brincar com as outras crianças. Enquanto isso sentiu-se orgulhoso pois sabia que o
seu pai iria gostar que ele protegesse a sua família no seu lugar. Por momentos sentiu-se mais
animado e com mais forças para lidar com a situação.

Contos de Natal de 2016

- 59 -

Ficaram nesse local durante uma semana. Durante essa semana o pai de Roberto
acabou por falecer mas ele e a sua família tinham que seguir viagem. A sua mãe juntamente
com um grupo de pessoas decidiu que iam para a Alemanha. Sentiu-se apreensivo mas seguiu
em frente, o futuro da sua família estava em aberto…

Conto da autoria de João Alberto (pseudónimo).
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Ecos da minha infância
Recordo com saudades as idas ao Jardim da Arca d’Água, no Porto, com o meu avô
materno. Que tardes inesquecíveis passámos no jardim a dar de comer aos patos, em corridas
desenfreadas com outros garotos e catraias da nossa idade!
Fui uma felizarda, porque pude conviver com o meu avô, confraternizar com ele,
infelizmente só até aos meus dez anos (quando faleceu) e pude perceber o que significava ter
um avô, no verdadeiro sentido da palavra, o que hoje não acontece com a maioria dos jovens.
Com um jeito inato para o desenho, deliciava-nos com os animais (cães, gatos, cavalos,
tigres…); todo um zoológico nos era oferecido em meia dúzia de traços. Só lamento não ter
guardado nenhum desses esboços, mas ficaram para sempre na memória, na gaveta das
coisas inesquecíveis, boas de rememorar e a que recorremos em período de crise. Era um
homem admirável, com uma cultura fora de série. Educado em Inglaterra, em Oxford, foi aí que
tirou o Curso de Contabilidade. Quem sabe a minha queda para as Línguas não tenha vindo
daí, de o ouvir encantada a falar em Inglês ou Alemão “Meine Liebe, wie gehst du?”/ “Darling,
how are you?” (Minha querida, como estás?) Os mais velhos são, na verdade, verdadeiras
bibliotecas ambulantes, ou mais modernamente, autênticas wikipédias, poços de saber, de
cultura (ainda que popular e tradicional) que malbaratamos e desprezamos sem sequer disso
termos consciência. E podíamos trabalhar tanto com a 3ª idade e enriquecer o imaginário dos
jovens, dando-lhes a conhecer outras vivências tão próximas no tempo mas já tão afastadas
pelos avanços tecnológicos!
Foi nas minhas idas ao jardim, com esse avô de cabelo alvo e óculos encavalitados no
nariz, que conheci aquele homem nas férias de Natal.
Inicialmente isolado, a todos observava com um ar interessado e o seu aspeto
bonacheirão atraía-nos. Depois, como um íman seduzia todos os catraios e contava histórias
fantásticas como ninguém. Eu e os meus irmãos fazíamos parte do grupo, mas só eu detetava
algo de familiar naquela figura. Seriam as barbas e os olhinhos vivos e negros como duas
azeitoninhas sempre a brilhar de entusiasmo, seriam as botas pretas até ao joelho com o couro
todo esfolado, seria o cãozito tão fofinho que o acompanhava e que contribuía para chamar as
crianças espalhadas pelo jardim? Ele também me olhava com maior intensidade e, de vez em
quando, piscava-me o olho. Assombrada, não queria acreditar no que via, mas o avô
descansava-me: “Ó minha querida, o senhor está encantado contigo tal como tu estás com ele.
Ou estarei enganado?” Não, não estava. Presa às palavras que o velhote proferia, ouvia-o,
completamente enfeitiçada, a contar as proezas da sua já longínqua juventude. Parecia um
sem-abrigo, no entanto, mostrava uma cultura incomum. É claro que a fantasia imperava, pois,
como é que ele conseguia voar e deslocar-se ao capricho dos seus pensamentos? As crianças
1
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adoravam ouvi-lo; já os adultos achavam que tinha uns parafusos a menos e que devia ter
saído de algum hospício.
Apareceu durante a temporada das festas, mas não em dias consecutivos. “Às tantas é
para não ser apanhado pela polícia!” constatou o avô. Acabei por concordar, embora não
conseguisse descortinar culpa que lhe pudessem imputar. Mas sentia-lhe a falta quando ele
não aparecia. Sempre fui muito ligada às histórias e ele puxava pela imaginação das crianças e
de tudo fazia um conto: um pequeno pau no jardim era a varinha mágica perdida pela Fada
Desastrada; uma folha vermelha do fim do Outono tinha vindo a bailar nos braços da brisa lá
do outro lado do mundo; as areias do jardim tinham voado nos braços de uma tempestade dos
desertos da Arábia até ali, até àquele cantinho mágico de verde no meio do cinzento da cidade;
a parede de uma gruta que lá existia, coberta de azulejos com uns rabiscos ilegíveis, fora
construída de um dia para o outro por uns extraterrestres que tinham aterrado, a coberto da
noite, para encherem o depósito de água; o patinho que nadava no lago era um príncipe
encantado de uma história que ainda havia de ser contada; a árvore, à sombra da qual nos
sentávamos, era o Deus da Verdura e comandava todas as outras árvores que, durante a
noite, bailavam e faziam coreografias fantásticas para os seres noturnos… E, ao dizer isto,
olhava-me e piscava-me o olho. Lembro-me de tentar convencer a minha mãe a levar-me ao
jardim durante a noite para ver esses bailados e o que por lá se passava. Que maravilhoso era
aquele homem que reunia à sua volta crianças de tão diferentes proveniências sociais e
económicas que tinham em comum as brincadeiras, as suas histórias e o jardim encantador!
Entre a assistência, havia uma pequenita da minha idade que o escutava tão fascinada
como eu. Achava-a diferente, desajeitada, mas não sabia porquê. E embora tivesse tentado
brincar com ela muitas vezes, a verdura do seu olhar teimava em fugir do meu e não
encontrava eco nas minhas tentativas de entabular diálogo ou de a ver brincar com as
bonecas, de que sempre fui tão ciosa. Cativava-me a Júlia, como carinhosamente a tratava a
empregada que a levava ao jardim, e mais ainda por ficar tão seduzida com o velhote como eu.
Ficávamos as duas em silêncio a ouvi-lo e, nessa altura, ela conseguia ficar imóvel. Só tinha
ouvidos para ele. Será que ele também lhe piscava o olho? Cheguei a perguntar-lhe “Júlia, ele
também te pisca o olho?”. Não obtive resposta, a não ser um movimento desajeitado do
pescoço. E… quando ele se ia embora, ela era capaz de reproduzir as histórias que ele contara
sem esquecer qualquer pormenor. Parecia que a movia um mecanismo a que tivessem dado
corda. Era tão cativante a miúda! Nunca a esqueci. Gostava de saber o que foi feito da
pequena Júlia, mas a infância foge e os entes queridos desaparecem e somos obrigados a
lidar com as mudanças, com as separações bruscas e com as dores.

2
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E durante alguns anos, por aquela altura, se repetiram os encontros. Deixei de os ver,
ao velhote e à Júlia, não sei bem quando… As idas ao jardim espaçaram-se, porque nós
crescíamos e o avô envelhecia e já não aguentava a caminhada.
Muitos anos depois, já professora, vim a descobrir que ela era autista e sofria do
Síndrome de Asperger. E foi talvez por ter lidado com ela que resolvi fazer um Mestrado em
Educação Especial logo a seguir à Licenciatura em Línguas Germânicas. Precisava de
compreender aqueles jovens que se fechavam nas suas conchas e que não conseguiam
comunicar ou que interagiam de forma diferente. O filme “Rain Man – Encontro de Irmãos” terá
também influenciado a decisão, pois relembrou-me a Júlia, a menina da minha infância que me
marcara de uma forma única e tão dolorosa, reconhecia agora. Queria saber, perceber o que
se passava com ela e com muitos dos alunos que tinha entre mãos e que procurava
“despertar” para a vida aliviando-lhes o fardo que carregavam. Umas crianças tão, mas tão
especiais! E quando consigo que algum interaja comigo, ainda que de uma forma indireta e
quase impercetível, é como se o sol brilhasse com mais fulgor nesse dia e nos seguintes e a
vida fosse apenas um caminho recheado de vitórias.
Um dia, muitos anos depois, era Consoada, vinha do Amial das compras da última hora
com o meu filho e resolvi fazer o trajeto até casa dos meus pais a pé, atravessando o jardim.
Estava tão diferente! Os arruados em areão e areia tinham sido substituídos por alcatrão, os
miúdos já não jogavam a macaca nem o lencinho, não havia correrias que colorissem as
bochechas com rosetas avermelhadas pelo esforço de as ganhar, não se ouviam risos
cristalinos nem gargalhadas sonoras.… Agora… andavam de skate, de bicicleta ou tinham nas
mãos aqueles aparelhos infernais com que começavam jogos que nunca mais acabavam ou os
smartphones e outras maquinetas maquiavélicas que os enclausuravam num mundo de mudos
e de surdos, de autómatos, em que não havia interação nem diálogo. Apenas se escutavam
berros de frustração e, aqui e acolá, um palavrão, porque perdera a guerra, fora
desclassificado na corrida ou não apanhara o vilão. No lago, os patos não tinham quem lhes
atirasse bocadinhos de pão nem milho e também eles pareciam viver num outro mundo que
perdera o encanto dos espaços verdes e das brincadeiras. Os seus QUA QUA eram fracos e
espaçados e olhavam indiferentes para quem se aproximava da margem e os tentava atrair
com pedacinhos de chocolate ou batatas fritas. E dei comigo a pensar que os jovens eram
todos autómatos e se tinham tornado voluntariamente “autistas”, porque não comunicavam e,
mesmo lado a lado, enviavam-se SMS.
Foi então que o vi. As mesmas barbas brancas, o mesmo olhar vivo e brilhante, o
mesmo sorriso paciente e reconfortante. Contava histórias mas só tinha duas ouvintes: uma
petiza que parecia uma estátua, toda ela só olhos, e uma outra que, coisa engraçada, tinha
uma camisola igual à que a mãe me tinha tricotado quando tinha seis anos. Como eu gostava
3
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daquela camisola! Fui-me aproximando, pé ante pé, para não os distrair e olhei curiosamente
para a morenita que, sentada nos joelhos do velhote, lhe bebia as palavras atentamente.
Estupefacta, vi que era eu que o ouvia, era a minha memória que continuava presente naquele
parque infantil e que teimava em ouvir contar histórias. Na outra, que nos olhava fixamente e
que escutava com todo o cuidado as palavras do velho, reconheci a Júlia, a menina com quem
nunca conseguira comunicar, mas que, naquele dia, me estendeu os braços e me sorriu. Que
estranho! Senti que uma enorme paz descia sobre mim e senti-me bem, realizada e satisfeita
comigo própria. A Júlia estava bem, embora desconhecesse o que o destino lhe reservara.
Terá sido um instante ou uma eternidade? Não sei. Terei sonhado? Só sei que, naquele
meu devaneio, para além de ver uma piscadela de olho na minha direção, pude ouvir
nitidamente HO! HO! HO! e uma gargalhada juvenil da garota que me olhava e me desafiava.
Não pude evitar um suspiro e um grande arrepio quando o meu filho, que não parava
quieto, me perguntou: “ Ó mamã, quem era aquele velhote de barbas brancas que te piscou o
olho? E eu conheço aquela menina que estava sentada nos seus joelhos. Só não sei onde é
que já a vi. E a outra que nos olhou e sorriu para ti. Conheces as meninas, mamã? Tu sabes
quem eram, mamã?”
Perturbada, recomecei a andar, desviei a conversa e respondi: “Não vi ninguém. Tens
uma imaginação tão fértil, Miguel! Para lá com as perguntas”.
Lançou-me o olhar, que eu já aprendera a descodificar “Não acredito em ti!”, mas nada
disse. Calmamente, deu-me a mão, olhou para trás (o que não me atrevi a fazer!) e
continuámos a andar, enquanto me olhava de soslaio.
Já em casa da minha mãe, a primeira coisa que fiz foi esconder o meu retrato onde
estava com a tal camisola.
Fonte de Vida
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VOA, VOA, COMO NUNCA ANTES. VOA, VOA, COMO NUNCA MAIS.
Conto de Franco Amorim

A minha mão direita aperta bem o colibri metálico que brilha no meu colar.
Está uma noite particularmente fria. A neve cobre a terra, as pedras e qualquer
segredo que o solo pudesse guardar. O caminho é feito pelo calor incerto do
abraço do nevoeiro. E saudade. Muita saudade. Tenciono que esta seja a última
vez que me dirijo à falésia. Falésia., ressoa na minha mente. O suficiente para
um frígido arrepio me colocar gelo onde deveriam estar os ossos. Aperto a ave
do colar ainda com mais força.
Trago, bem junto ao corpo, uma pequena caixa de embrulho vermelho
que seguro com a mão esquerda. Para que se sinta quente. Baixo o olhar para
verificar se ele ainda lá está, ou se foi tudo uma alucinação. Talvez seja uma
doce alucinação minha… Sorrio ao ver que o laço ainda descansa sobre o
embrulho. E que tudo é real. E que tudo é real…, penso. E volto a concentrarme no caminho apático que percorria.
Os esqueletos das árvores começam a escassear. Sinal que começo a
aproximar-me do lugar onde o nevoeiro não esconde o caminho, mas a
paisagem. O local onde o chão dá lugar ao vazio. Aproximo-me, então, do meu
destino. Este sítio reconhecido obriga-me a viver memórias que havia forçado ao
esquecimento. E recordo, Foi exatamente há um ano.
Era, tal como hoje, noite de vinte e quatro de dezembro. O frio caía sobre
mim e a minha mãe, enquanto nos dirigíamos para casa da minha avó materna,
que não fica muito longe de onde me encontro neste momento. Era um caminho
alegre. Levava o meu braço preso no seu corpo. Quente. Acolhido. Lembro-me
que, sem que o pudesse esperar, ela travou os seus passos, foi com a sua mão
direita ao bolso do casaco de penas e retirou um pequeno embrulho. Vermelho.
Com um laço branco.
- Estica a mão. – disse-me.
Olhei para o que tinha na sua mão, esbocei a mais límpida surpresa e
perguntei: - Queres que o abra aqui? No meio do nada?
- Sim. – confessou – Decidi que prefiro ver a reação da tua avó quando
abrir a porta e te vir com ele.
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Será que…, ponderei. Mas não podia ser. Era demasiado nova para o
receber… Fiquei inundada de questões: - O que é?
- Abre e descobre…
Abracei o presente com as minhas mãos, despi-lhe o embrulho e abri a
pequena caixinha presente que parecia adormecida. Sorri. É mesmo… Apanhei
o bonito colar de família, olhei para a minha mãe e soube que tinha incredulidade
espelhada na face: - Não posso aceitar…
- Claro que podes.
- Tu gostas tanto dele…
- Aceita. Eu já tenho outro colar em vista. Um muito bonito, com uma
estrela. – soube que disse aquilo só para me convencer, mas o esforço fez-me
aceitar a dádiva - Sabes o que dizemos deste colar?
- Sim! – exclamei – “Voa, voa, como nunca antes. Voa, voa, como nunca
mais.”
Apeteceu-me chorar. Existia uma longa tradição de oferecer este colar às
meninas da família. É um sinal que elas estão prontas para voar. E eu… Eu
esperei anos por esse momento. Sem reação, derreto-me num abraço eterno.
Se pudesse, tinha parado o tempo e vivido esse momento para sempre.
Começámos a dar voltas e voltas como duas gaiatas. Sorridentes. Felizes. Fecho
os olhos e o Voa, voa, como nunca antes., foi tudo o que me aqueceu a mente.
De súbito, um pé – meu, tão meu - mal pousado no chão agreste cria uma
dança desengonçada. Impura. As mãos dela não me abraçam, agarram-me.
Sinto as suas unhas cravadas nas minhas costas. Estamos a dar passos sem
saber para onde, apenas para evitar a queda. De súbito, um grito fino, arrepiado
e afiado. Sinto-a escorregar pelo corpo. Eu a cair. Então, os instintos abrem-me
os olhos para a terrível paisagem.
O meu peito impotente cai sobre o chão frio. Não sinto a queda. Tudo o
que sinto são os meus pulsos, apertados pelas mãos da minha mãe. Os meus
pulsos são tudo o que a separa do vazio da falésia. Flexiono os braços o mais
que posso. Tenho vontade nas veias em vez de sangue. Erguê-la. Abraçá-la de
novo.
- PUXA-ME! – implora – Estou a escorregar!
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Busco forças onde nunca existiram e espero que seja o suficiente. Não é.
As mãos delas continuam a deslizar pelas minhas. Os dedos frios afastam-se do
meu calor. E eu ali, impotente, na passividade da minha fraqueza…
- AJUDA! – gritei – ALGUÉM ME AJUDE!
Ninguém ouviu. Ninguém anda pela floresta na noite de Natal. Apenas
nós. Os dedos dela deslizando um pouco mais. Demasiado. Vincam-se na minha
mão, incapazes de se salvarem. Deslizam. Agarram-se ao colar que tenho na
mão. Que tinha esquecido por completo.
Será a salvação?, pondero por um segundo. Um segundo apenas. O colar
rompe-se. Fico com ele na minha mão, enquanto desvio a mente frágil do
inevitável. O grito desesperado que ninguém pode socorrer. O choro
inconsolável que ninguém pode parar. A falha universal que nada nem ninguém
pode reparar.
Foi tudo isso que, um ano depois, me levou à falésia. A este momento.
Volto a apertar o colar… Esse colar. O último presente, que é pouco mais que o
último abraço. O último olhar. Sentindo cada detalhe do mágico colibri como uma
memória pesada de culpa. Uma facada do passado no coração do meu presente.
Uma dor irreparável.
Respirei fundo. Uma cortina de fumo saiu-me da boca. O suficiente para
saber que estou viva. Pousei o presente no chão. Um presente estrela… Fechei
os olhos, inspirei uma vez mais e sussurrei aos pensamentos Voa, voa, como
nunca mais., e saltei para a eternidade.
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Relatos de um Hospital de Árvores.
Naquele Hospital de Árvores não havia grande surpresa quando de Dezembro a Janeiro o
trabalho triplicava.
A ala das árvores de Natal ficava inundada, e os cirurgiões de árvores não tinham mãos a
medir no número de atendimentos que faziam num curto espaço de tempo.
A sorte era que havia sempre árvores voluntárias e mais experientes, dispostas a ajudar. Na
verdade fazer cirurgias à alma de uma árvore de natal é um trabalho muito minucioso, requer
doses incríveis de perícia, carinho, alegria e dedicação.
Naquele dia chegou de emergência um pinheiro bonito, verdinho, com algumas luzes de Natal
ainda acesas, de seu nome Pinheiro de Ramos Verdes (como na canção1). O seu ar viçoso
alegrava os olhos só de olhá-lo.
Estavam de serviço o Dr. Cepo, uma ex-árvore de Natal com muita experiência que o recebeu
com toda a sua equipa, e a Dra. Meio Galho, que providenciou tudo para que o Pinheiro de
Ramos Verdes fosse recebido com profissionalismo e esmero.
Iniciaram-se os procedimentos, as agulhas de pinheiro foram mobilizadas com urgência, as
pinhas e os azevinhos ajudaram também.
O Pinheiro de Ramos Verdes tinha sido enviado com diagnóstico muito reservado: era a árvore
mais triste que ali se encontrava, padecia de cegueira e de solidão crónica.
Começou-se o tratamento com regas de carinho, massagens de afeto e adubação natural de
alegria. O caso era sério, porque a solidão e a cegueira carcomem mais do que o nemátodo
(uma praga muito temida pelas árvores de natal).
Nada parecia funcionar.
Que doença era aquela que não respondia a nenhuma terapêutica e que, não melhorando, se
adensava ainda mais?
O Pinheiro de Ramos Verdes aceitava todos os tratamentos, mas não lhe traziam grandes
alegrias.
-Desgraçada sorte a que fui votado. Sou uma frondosa árvore de Natal e estou para aqui
tratado como um galho, como se fosse igual a estas escórias da flora - pensava ele.

1

Pinheirinho, pinheirinho/ De ramos verdinhos/ P'ra enfeitar, p'ra enfeitar/ Bolas, bonequinhos.
Uma bola aqui / Outra acolá /Luzinhas que piscam /Que lindo que está.
Olha o Pai Natal/ De barbas branquinhas /Traz o saco cheio /De lindas prendinhas.
É Natal! É Natal!/Salvação e Luz!/Alegria, cristãos,/Já nasceu Jesus.
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Quando olhava à volta só via árvores com uma aparência desgraçada. Era um cenário
assustador aquele, umas árvores já nem ramos tinham, outras estavam partidas, algumas não
passavam de cepos, tudo junto resumia-se, aos seus olhos, a um monte de lenha sem
utilidade.
E ele ali, tão mimoso e verde que já tinha sido, a perder o viço, com as agulhas mirrando em
tristeza…só lhe apetecia atirar-se ao rio e apodrecer.
Que coisa era aquela? Que sítio era aquele que mais se assemelhava a um manicómio de
árvores que já não o eram porque, na verdade, estavam decrépitas? Aos seus olhos eram
patetas alegres que deambulavam perdidos na sua fealdade, um bando de inúteis enganados
sobre a existência, porque no final das contas, era para húmus que todos caminhavam…
Achava sinceramente que todas aquelas “carantonhas” eram manifestações físicas por
antecipação a um triste final. Cada árvore, ou pedaço dela, era no fim das contas, mais feia e
torta que a outra, não sendo possível estabelecer amizade com nenhuma delas.
Para piorar, o futuro não se adivinhava risonho, estava largado ali sem destino e sem glamour.
Já não conseguia “ver” ramos verdinhos nem luzes de natal. Adeus beleza estonteante!
Todo este drama impunha-se-lhe na alma e, a solidão, essa solidificava um pouquinho mais a
cada dia.
Não queria conversas, não queria participar dos convívios, aquilo era tudo demasiado ridículo e
escabroso para os seus cegos olhos.
Com o passar dos dias ia-se cruzando com mais galhos partidos, pedaços de troncos, folhas
caídas, numa negrura sem fim.
Aquilo afigurava-se-lhe como um cenário dantesco que só ele “via”, os outros deviam andar
todos muito dopados com clorofila contrafeita.
“Via” árvores, ou pedaços do que já tinham sido árvores, que se passeavam sorridentes e
outros que de repente se iam embora com uma alegria imensa…aquilo era misterioso e
assustador.
Nas consultas com o Dr. Cepo ia partilhando estas inquietações, esta solidão, este medo do
desconhecido, de tudo o que “via” e do que não “via”…Mas quando “olhava” para o médico o
que os seus olhos enxergavam era simplesmente um cepo de uma fealdade atroz…mas, do
mal o menos, não lhe duvidava da competência e a cada consulta o Dr. Cepo escutava
atenciosamente o seu pranto.
Num final de tarde daquele Janeiro tão estranho, o Pinheiro de Ramos Verdes sentou-se a
sentir o pôr-do-sol e, de mansinho, a Dra. Meio Galho aproximou-se dele e foi-lhe fazendo
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companhia. O nascer da lua e o adeus do sol, como momentos de solenidade natural, inspiram
comportamentos também eles cerimoniosos, por isso o Pinheiro de Ramos Verdes achou que
não lhe cairia uma agulha a mais de se deixar ficar acompanhado.
Era pouco conversador o Pinheiro de Ramos Verdes no entanto, naquela hora, saltou-lhe o
coração pela boca:
-A beleza da Natureza enche-me a alma, mas aqui sinto que estou a caminhar para o abismo,
para a fealdade, para o escuro- desabafou de repente
A Dra. Meio Galho, que já tinha passado por muitos Natais e já tinha vivido vidas deste mundo
e do outro, contou-lhe apenas um pedaço da sua história, de quando ela própria se tinha
despedaçado:
-Uma árvore pode dizer que morreu um bocadinho quando perdeu uma parte do tronco. Eu era
de copa frondosa e quando me quebrei senti-me nua, torta, ridícula.
Achei naqueles tempos que não havia mais nenhum sentido em existir. Que árvore tola fui!
Aquele acontecimento fez-me afinar o olhar. Percebi que havia ali tanta seiva que ainda não
tinha saboreado… que tinha deixado de ser tão penoso o balouçar do vento por exemplo e que
passei até a senti-lo melhor quando se enrola em mim e me enlaça. Canso-me menos também,
porque tantas gotas de chuva ainda eram um peso considerável de carregar.
Um cerimonial silêncio… foi a única resposta do seu interlocutor.
Pôs-se o sol, ergueu-se a lua e o Pinheiro de Ramos Verdes ficou a matutar aquelas palavras,
na possibilidade nova e estranha de uma árvore se ver feliz e se achar bela sem uma parte do
tronco, sendo diferente do que já foi. Que visão surpreendente da vida.
Os tratamentos atentos prosseguiam, a solidão persistia, a cegueira não dava sinais de
remissão e a estranheza do Pinheiro de Ramos Verdes mantinha-se na mesma proporção
inicial.
Um dia, num passeio pelas redondezas, cruzou-se com um pequeno galho que, se bem se
lembrava, tinha passado também uma temporada lá no Hospital de Árvores. Agora que
pensava nisso, de facto deixara de o ver havia umas semanas.
Era um galho sem grande serventia, achava o Pinheiro de Ramos Verdes.
Mas ei-lo ali, sorridentemente instalado num pátio, abraçado a uma hera. Pareciam ambos
muito alegres em amena cavaqueira.
-Uma nova vida a daquele galho- pensou o Pinheiro de Ramos Verdes
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Coisa estranha aquela…
Na consulta seguinte com Dr. Cepo quis partilhar todas estas inquietações e novos estados de
alma, mas não o encontrou no sítio do costume.
Perguntou por ele e foi-lhe indicada uma (s)ala do Hospital para onde nunca tinha ido.
“Espreitou” a medo pela janela da sala- que de novidades e estranhezas já lhe tinham chegado
os últimos tempos- e notou um travo a calor enfumarado no ar.
Estava uma menina sentada no chão, com um ar absolutamente regalado, de braços
estendidos para o calor que emanava da lareira, que a abraçava dando-lhe conforto.
A um canto arrumados havia muitos guiços, canhotos, troncos partidos, basicamente uma
reunião com alguma da flora assustadora do costume.
Foi avançando com os olhos e na lareira “viu” o Dr. Cepo.
Demorou a reconhecê-lo, porque já não tinha aquela carantonha de cepo velho. Na verdade
estava a mudar de cor, a tornar-se rubro, parecia que crescia de tamanho e de leveza
alterando o estado, reinventando a matéria e tornando-se fumo, elevando-se. Estava em
chamas e via-se que lhe ardia a alma de alegria por estar naquele estado diferente,
alimentando a sala de calor e fazendo sorrir os olhos da menina que o atiçava.
Ali estava o mesmo Cepo que um dia havia sido semente, que floresceu em árvore e agora se
transformava em lenha, fumo e calor delicioso. Viraria cinza que aduba também uma outra
semente num novo dia.
Conseguia ver-se na beleza que era este espetáculo e a alegria que a todos contagiava. No
calor que invadiu o espaço, identificou todas as árvores e pedaços de árvores a sorrirem e
percebeu que estavam contentes por fazerem parte daquele novo ciclo.
Acontecia ali na lareira mais um (re)nascimento, como se de um milagre se tratasse.
Invadiu-o o sentimento de pertença, de magia e de aceitação.
Também ele já não era o que tinha sido. Onde antes havia agulhas verdes estavam agora
ramos nús. Ele era afinal um ser como todos os outros que repugnava por causa da cegueira
da alma de que padecia.
Um novo ciclo se impunha e era ele que estava a travá-lo na sua fealdade infinita e só.
A beleza do Presente vista com os olhos da alma mostrava-lhe agora, naquele (re)começo, que
aquela era a verdadeira luz do Natal.
Ass: Laurindinha
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Conto de Natal 13-11-2016
Pseudónimo: Marco António
A menina olha as montras das lojas iluminadas pelas luzes amarelas das ruas
sem nome. Fica de olhos brilhando, surpresa com a beleza de todos aqueles
artigos coloridos, inúmeros artigos coloridos, alguns vindos de longe, de muito
longe, especialmente para aquele Natal. Como estavam bonitas as roupas, os
relógios, os brinquedos, o ouro e as televisões. Igualzinhas aquelas que nunca
iria ter. Feitas exactamente para o tamanho da sua pobreza, momentânea e final,
de quem tinha a mãe nos cuidados intensivos do hospital e o pai alcoólico
algures num bar sem nome, bebendo com gente sem nome, perdido no infinito
das ruas exactamente naquela hora sem nome, sem nome para se definir.
A menina olha as montras das lojas iluminadas pelas luzes amarelas e pensa
naquela vez, em casa de Chiquinha, onde o jantar junto à lareira fora seguido
por uma alegre brincadeira junto à árvore de Natal, os seus amigos do orfanato
de olhos escuros e alegres, alheios de vez aos gritos dos pais nas casas onde
sem nome nasceram, atentos a cada sorriso e à doce cumplicidade que se gerou
logo ali, enquanto a lareira ardia, por entre os sorrisos e as frases alegres de
Chiquinha, com os funcionários do orfanato de batas brancas e de olhos vivos
entregando pequenos presentes por entre afagos nos cabelos e terno calor
humano partilhado.
Ela ficou feliz, de urso de peluche castanho na mão, observando a similitude
entre o calor humano de toda aquela gente e a fogueira que ardia alegremente
na lareira. A ver a árvore de Natal. Com a estrela no topo como um pequeno sol,
brilhando na noite encantada lá em cima, junto à lua.
Na rua, a menina olha as montras das lojas iluminadas pelas luzes amarelas das
ruas sem nome. E lá fica a sonhar, pensando no tio Manuel do Brasil, cujas
viagens ficaram lendárias. O tio percorreu a Europa, a África e a América, e sorria
agora vagamente com o seu cachimbo na mão sentado na sua cabana, na ilha
do sol, onde os reis um dia vieram, na angra dos sonhos e das ondas mornas.
Como estaria ele? Lembrou-se das histórias que contava em noites
intermináveis após o jantar quando ele a levava a passear nas férias de Verão
para a tirar do enorme fastio dos corredores do orfanato e da vozearia das
crianças aglomeradas naquele depósito, presas apenas ao brincar e ao ter de ali
estar, longe do conforto e do sorrir de um pai e de uma mãe, longe do alegre
deixar estar em sossego desassossegado dos meninos da parte alta daquela
cidade sem nome, cheios de brinquedos e televisões e de calor humano como
que visto por ecrãs e dedos rápidos em teclados.
Tio Manuel conta-me uma história!
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E o seu olhar surpreso brilhava como uma estrela no Natal, luzidia e interior,
amando apenas sob o céu imenso das noites permanentes de Verão.
E o tio Manuel contava-lhe a história dos três porquinhos e do lobo mau de voz
grave e solene, brincando e entoando sons que ela achava graça como quando
o lobo mau soprava na casa de palha de um porquinho e toda a palha era levada
para o bosque enquanto o porquinho fugia e fugia, fugia e fugia…
A menina olha as montras das lojas iluminadas pelas luzes amarelas das ruas
sem nome. Pensa na mãe. Como seria ela agora?
Vagamente, enquanto olhava para um manequim despido na loja, lembrara-se
dela, de olhos doces, nas tardes sem fim costurando junto à máquina sonhos e
roupas rasgadas. Ainda ouvia o ruído da máquina costurando naquelas tardes
intermináveis, o berço ensonando-se nos olhos que querem dormir, enquanto
olhava para um manequim despido na loja, numa das montras das lojas
iluminadas pelas luzes amarelas das ruas sem nome. Pensa na mãe. Onde
estaria ela agora?
O pai bebera demais. Olha o girar das luzes e das pessoas do bar e tudo parece
girar por entre sussurros e obsessões, insultos e discussões. Mulher nunca mais,
nunca mais!... E bate a porta com estrondo enquanto a menina começa a chorar
num pranto quente de solidão sem pai nem mãe, algures no quarto de paredes
estreitando-se enquanto as gotas caem do tecto para o chão, molhado a lágrimas
e a solidão. O pai devora o futebol de copo na mão. Bebera demais. Olha o girar
das luzes e das pessoas do bar e tudo parece girar por entre filhos, sussurros e
obsessões, insultos e discussões. Mulher nunca mais, nunca mais!...
A menina vai avançando pela rua sem nome de olhos fitando as roupas, os
relógios, os brinquedos, o ouro e as televisões das montras de todas aquelas
lojas. E numa televisão da montra assiste a um circo, com malabaristas e
palhaços e tigres rodopiando na pista. E fica maravilhada pois nunca tinha visto
nada assim, era igualzinho aquilo que nunca iria ver. Nos olhares das crianças
que assistiam o circo na televisão via os olhares das crianças do orfanato, suas
iguais, olhando para o espectáculo do circo a decorrer igualzinho aquilo que
nunca iriam fazer, que nunca iriam ter, que nunca iriam ser.
Um mendigo pede esmola junto a uma das lojas iluminadas pelas luzes amarelas
das ruas sem nome. Ao mesmo tempo, na televisão de uma das montras,
debatem-se os milhões do banco multinacional e os milhões do jogador de
futebol. Numa outra televisão da montra uma roleta de casino roda e as pessoas
apostam ávidas investindo dinheiro e fichas e acções no político dos estranhos
cabelos que vocifera e aponta zangado para a câmara da televisão com o
número x no pano verde das apostas.
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E quando o político deixa de vociferar e apontar zangado para a câmara da
televisão, todo o dinheiro das apostas é retirado do pano verde e outro politico
entra em cena e vocifera e aponta zangado para a câmara da televisão num
discurso encenado orquestrado pelas pessoas que se juntam à volta da roleta
de casino que roda e apostam ávidas investindo dinheiro e fichas e acções em
mais um político de televisão.
E o mendigo continua a pedir esmola junto a uma das lojas iluminadas pelas
luzes amarelas das ruas sem nome. A menina passa por ele e olha os seus olhos
de herói sem nome de muitas batalhas, de muitas lutas sob o sol e as luas sem
Natal, envergando diversas roupas, gastas pelo tempo. A menina em vez de uma
moeda oferece-lhe um sorriso, era tudo o que tinha, e em troca o coração do
mendigo iluminou-se de uma luz branca, verteu uma lagrima rara no olhar que já
não chorava, e ali ficou, no silêncio pedindo esmola junto a uma das lojas
iluminadas pelas luzes amarelas das ruas sem nome, enquanto nas televisões
as pessoas gesticulavam e falavam em algazarra dos milhões do banco
multinacional e dos milhões do jogador de futebol algures herói vertendo uma
lágrima rara no olhar que só a fama ambicionava, as camaras captaram o
momento, as camaras captaram o momento dizia frenético o repórter da
televisão…
E o circo continuava na televisão. E nas ruas sem nome funcionários do estado
distribuíam pão sob a pálida iluminação das luzes amarelas por onde se
perfilavam as lojas iluminadas cheias de coisas bonitas, igualzinhas aquelas que
a menina nunca iria ter.
Começa a chover. Em pleno Natal a chover. A menina caminha descalça pelas
ruas. Como que dança no seu andar de fugida do orfanato. As pessoas em redor
não lhe prestam atenção, curvadas de telemóvel na mão, olham para o político
que gesticula e vocifera e aponta zangado no ecrã de televisão e comentam
sorrindo como que vendo um espectáculo, enquanto o circo passa e se distribui
pão por todo o lado, nas ruas sem nome e nos ecrãs de televisão, e o mendigo
chora já sem lágrimas esperando de chapéu na mão pela redenção da revolução
anunciada pelo político que gesticula e vocifera e aponta zangado naquele Natal
encenado para os ecrãs de televisão prometendo o fim da miséria e da mentira
por entre anúncios de shampôs, o sabor irresistível dos bancos multinacionais e
a modelo deslumbrante que faz o jogador de futebol verter uma lágrima rara no
olhar que só a fama ambicionava.
E a roleta gira na casa das apostas enquanto pessoas sem cara colocam
dinheiro, e acções e boas intenções nos números da roleta que gira e que gira.
E as bolas coloridas do malabarista do circo giram e giram, e os palhaços riem
e riem, e os tigres rugem e rugem em redor.
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As crianças dos orfanatos todos sorriem e deleitam-se de olhos meninos e dóceis
enquanto o circo passa com a sua música sempre igual e o pão é distribuído nas
ruas sem nome pelos funcionários do estado sem cara.
A menina olha ingénua as montras das lojas iluminadas pelas luzes amarelas
das ruas sem nome. Vê e observa toda olhos e ouvidos o espectáculo que passa.
E tudo se vende e tudo é um mercado diz o político na televisão enquanto o
mendigo olha o vazio de chapéu na mão esperando a redenção, o dinheiro da
revolução e o futuro promissor anunciado pelo mercado anunciado pela
televisão.
A menina olha em redor de olhar assustado, de pés descalços fugindo do
orfanato por entre a chuva que cai das calçadas das ruas sem nome, num Natal
sem nome, sob a lua quieta de prata.
Enquanto o circo passa na televisão e nas ruas se distribui pão, e o mendigo
pensa nos benefícios da revolução, um jovem descabelado de olhar irado sobe
a um palanque acima do chão e num grito que se ouviu até ao infinito disse
soletrando numa voz de trovão que ainda nas ruas sem nome está ecoando:
Não!
E desligaram-se todos os ecrãs de televisão, e desligaram-se todas as luzes
amarelas que iluminavam as montras das lojas agora apagadas.
E haviam algumas moedas e lixo no chão.
Ficaram a menina e o mendigo, a chuva a cair e a estrela no cimo da árvore de
Natal a luzir.
Venham, disse o tio Manuel do Brasil, abrindo a porta do táxi, é altura de partir…
A menina e o mendigo entraram e vê-se o táxi pela estrada sem nome a ir.
“Para onde vamos tio?” disse a menina a sorrir.
“Não sei apenas temos daqui fugir…”
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UM SONHO DE NATAL
João era um menino de paixões. Paixão por todas as coisas simples e belas, como as
flores, os animais, as grandes árvores e os arbustos mais rasteiros. Paixão pelo mar, pelo sol,
pelas nuvens brancas e fofas, pelo céu azul. Paixão pelas crianças pequeninas que ele
comparava aos anjos, paixão pelos velhinhos que ele achava iguais aos sábios de que falavam
as suas histórias e que tinham sempre uma paciência infinita para as suas travessuras. Paixão
pelos livros, pelas palavras, pelas letras e pelos desenhos que os ilustram. Paixão pela música,
particularmente daquele rouxinol que lhe cantava à janela nas noites de luar.
Mas a maior de todas as paixões era a do Natal. Oh, como ele amava o tempo de Natal!
Quando chegavam a chuva e o frio e os dias começavam a diminuir, lá dizia ele:” Deve estar a
chegar o Natal! Este tempo parece tempo de Natal!”. “Não – dizia a mãe – Ainda falta um Mês!”
Apesar disso, João sentia que o Natal não andava por longe e o seu coração alegrava-se mais
quando começava a ver as ruas a enfeitarem-se, as montras a encherem-se de presentes e,
pelos ares, música, cânticos, tudo alusivo ao Natal.
Na escola, a professora já avisara que fossem pensando na carta a escrever ao Pai
Natal, que pedissem apenas um presente e pensassem naquelas crianças que nem sabiam o
que era o Natal, nem brinquedos, nem roupas, nem comida boa, nem coisa nenhuma.
E João pensava, pensava muito, embora achasse que a professora estava a exagerar,
que não podia haver nenhum canto do Mundo onde não se festejasse o Natal.
E cansado de pensar nestas coisas, o menino decidiu, um dia, dar um grande passeio.
Quem saberia se, no regresso, já tinha chegado o Natal? Pouco depois de ter saído de casa,
João viu-se, de repente, numa terra totalmente desconhecida. Era inverno, estava frio, ele
sabia também que era Dezembro e, admiradíssimo, não encontrou o menor vestígio desse
tempo de Natal que para ele era tão mágico. Teria a professora razão e ele estaria, sem saber
como, em algum desses países onde as crianças não sabiam o que era o Natal? Então João,
decidiu bater numa porta, à sorte, para tentar que lhe dissessem que terra era aquela e que
motivo levava aquela gente a ignorar uma festa tão importante como a do Natal.
Quem lhe abriu a porta foi um rapaz mais ou menos da sua idade que lhe abriu também
o rosto num largo sorriso, convidando-o a entrar e dizendo:” Entra, amigo, vem para junto da
lareira, deves estar enregelado”. E já o acompanhava até à cozinha onde um grande tronco
ardia irradiando calor. À volta dele encontravam-se várias pessoas: um casal idoso, em
cadeiras de costas altas, um homem ainda novo que se preparava para tirar pinhões de pinhas
já assadas, duas meninas de cinco ou seis anos iguaizinhas e vestidas também de igual, um
cão, todo enroscado sobre si mesmo e vários gatos que ronronavam ao som do crepitar da
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fogueira. Todas as pessoas o cumprimentaram, sorridentes, desejando-lhe as boas-vindas.
João, um tanto acanhado e surpreendido, pois não contava com tão calorosa recepção, disse:
“Bem, eu não quero incomodar, chamo-me João, vivo longe daqui e bati na vossa porta porque
me sinto um pouco confuso e meio perdido...”
O homem pousou as pinhas e quis, também, fazer a apresentação da família.
Entretanto, o rapaz que lhe abrira a porta, já tinha ido buscar uma cadeira que colocara junto
do fogo e convidava-o a sentar-se.
João assistia, maravilhado, a tantas atenções e demonstrações de simpatia e ia ouvindo
o homem falar: “Estes são os meus pais, Inácio e Marcelina. Estão connosco desde que
deixaram de poder trabalhar e viver sem ajuda. Quem te abriu a porta é o meu filho Pedro. Tal
como S. Pedro, que está sempre pronto a abrir as portas do Paraíso a quem mereça entrar, ele
também é sempre o primeiro a abrir, quando alguém bate. Estas meninas, Júlia e Joana, são
as nossas gémeas...”
O relato foi interrompido pelo Pedro que perguntou: “A mãe, pai? Não está em casa? “
“Pois não, foi ajudar a tia Josefa que se magoou num braço.” – Respondeu o homem.
João já quase não ouvia. A sua preocupação era observar e pensar na beleza daquele
quadro formado por pessoas tão serenas, tão sorridentes e simpáticas. As gémeas, de mãos
dadas, já se aproximavam dele desafiando-o para a brincadeira. Uma delas, quase
dependurada nele, disse-lhe baixinho: “ A mana vai perguntar-te como nos chamamos. Vou
ensinar-te para não te enganares. Eu sou Joana e o meu cabelo é mais claro do que o dela...”
Ouve-se rodar a fechadura e uma senhora, muito parecida com as duas meninas, entrou
em casa com um cabaz repleto de várias coisas. – “Ora viva! Já vejo que temos visitas!”
Pedro pegou na mão de João e aproximou-se da mãe: “Este é João, nosso amigo, que
hoje aqui chegou porque andava perdido e vai passar o Natal connosco, não vais, João?” –
Pergunta o pequeno fitando o visitante. O pai aproximou-se para ajudar a mulher a arrumar a
cesta e nem deixou João falar, dizendo que tinha sido interrompido e não acabara de
apresentar a família. – “Esta, João, é Maria, minha mulher e mãe dos meus filhos. Eu sou João,
como tu, e chefe desta família; aquele ali, enroscado e a dormir é Ruca, o nosso cão de guarda
e grande amigo e, para finalizar, toda essa ninhada de gatos que são amigos também.”
João estava feliz, tão feliz, que até achava que devia ficar calado, apenas agradecer
todas as atenções e gozar daquela felicidade que ele nunca se lembrava de ter conhecido.
Gostava muito dos natais da sua casa, mas só agora se dava conta da azáfama, das correrias,
do telefone sempre a tocar... Ali havia tanta paz! E havia Natal! Afinal, era dia de Natal!
Ali não era, portanto, nenhum daqueles países de que a professora falara, onde as
crianças não conheciam o Natal. Ali era diferente, mas era Natal. E João sentia-se tão feliz! E

Contos de Natal de 2016

- 87 -

gostava tanto daquelas diferenças e apesar de achar que devia estar calado e apenas gozar o
momento, algo dentro dele o impulsionava a falar. Sentia que era importante partilhar com tão
simpática gente, aquilo que guardava no mais íntimo de si e, enchendo-se de coragem, falou:
“Eu peço desculpa, queria agradecer muito todo o carinho que me têm dispensado, mas, se me
derem licença, gostava muito de vos falar do Natal do meu país que é tão diferente do que vejo
no vosso. Quando aqui cheguei duvidei que fosse tempo de Natal, duvidei que aqui soubessem
o que era Natal. É que a professora da minha escola falou-nos de países onde não há Natal,
de crianças que não recebem presentes. Enfim, onde o tempo de Natal não é conhecido nem
tem a menor relevância, é como se não existisse. Quando aqui cheguei, foi o que pensei. Não
vi ruas enfeitadas de luzinhas de todas as cores, nem música, nem canções de Natal, nem
árvores de Natal todas cheiinhas de luzes e bolas e cordões coloridos e brinquedos. Enfim,
vocês têm falado no Natal, e eu até já estou convidado a passar o Natal convosco, mas...”Mas
o quê, meu jovem? Fala sem receio, estás entre amigos.” – falava o chefe da família. “Sim, eu
sei e estou muito grato, mas na verdade o vosso Natal não é uma festa verdadeira.”
Fez-se silêncio durante alguns segundos que a João pareceram séculos. Como pôde
dizer aquilo? Se calhar ofendeu aquela gente que o recebeu com tanta simpatia. Fora
indelicado, inconveniente. Afinal, cada terra tem seu uso, e ele tinha que respeitar e ficar
calado e, sobretudo, muito, muito agradecido. De repente, João ouviu várias vozes, como se
todos quisessem falar ao mesmo tempo. Depois outra vez silêncio. Só silêncio e João começou
a entrar em pânico.” Pois, João, meu jovem, eu quero, em nome de todos, expressar, mais
uma vez, a nossa alegria por estares connosco neste Natal que, pelos vistos, é diferente do
que costumas viver na tua terra. Deixaste-nos curiosos. Não queres contar-nos um pouco
desse teu Natal tão diferente do nosso?” - Era o seu homónimo que falava. “Na minha terra,
muito tempo antes do Natal, já não se fala noutra coisa e nem é preciso falar, porque se vê. As
pessoas andam atarefadas, compram, compram, compram, é presente do pai para a mãe e
vice-versa, do avô para a avó, para filhos e netos. Quem for neto tem presentes aos molhos,
porque recebe dos avós, dos pais, dos tios, etc. E tudo isto gera grande preocupação nas
pessoas, interrogando-se que presente comprar para A, B ou C. Depois, a televisão não pára
de mostrar as grandes superfícies a oferecerem promoções, leve quatro e pague dois e as
pessoas acabam por levar mesmo quatro quando só precisariam de um. Depois as lojas com
montras muito cheias, muito brilhantes, muito apelativas. As ruas ficam cobertas de luzes que
ora piscam, ora estão fixas, mas sempre de várias cores... Enfim, são tantas as diferenças que
eu nem lhes sei explicar. Em muitos centros comerciais e mesmo lojas de rua, há sempre um
pai Natal para divertir as crianças e oferecer brinquedos e guloseimas. Aqui, para vos ser
sincero, dei comigo a interrogar-me sobre se seria este um dos tais países sem Natal...Oh, por
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favor desculpem me, não queria ser indelicado. Afinal é um Natal diferente, mas é Natal e eu
estou a gostar tanto deste vosso Natal sem espalhafato, sem confusão, não sei como
explicar…” “Deste Natal mais interior, mais no coração das pessoas, era no que estavas a
pensar, João?” – Era a voz do pai. “Isso mesmo, obrigada por me ajudar a exprimir o que sinto.
A mãe Maria foi avisando que era melhor deixarem a conversa para mais tarde, porque
a ceia estava quase pronta e ela precisava de ajuda. “Eu e o João pomos a mesa! – Grita o
Pedro. “Eu vou buscar os vinhos e mais lenha” – advertiu o pai. “Eu e a Júlia vamos dar de
comer aos gatos” – anunciou Joana
Enquanto ajudava o Pedro a pôr a mesa, João, que nunca na vida dele tinha posto uma
mesa, ia reflectindo, deliciado com tudo o que lhe estava a acontecer. Que bom estar ali! Quão
diferente este Natal, dos natais da sua terra, da sua casa! O que por lá iria a esta hora! A velha
empregada que, por não ter família, sempre estava com eles, deveria estar a fazer os bolinhos
de gerimu. A Teresa, ia dormir a casa, mas já deixava tudo adiantado, até a mesa posta. Ele
nunca fazia nada, ninguém o solicitava. Então ia para o seu quarto jogar Play Station. Neste
Natal não era possível, mas para o ano iria pedir à Teresa que o deixasse ajudar a pôr a mesa.
Pôr a mesa também era muito fixe.
Sentados já para fazerem a refeição, o pai convidou o João para fazer a oração inicial.
Este olhou o amigo com uma cara assustada. Pedro entendeu, agarrou-lhe a mão e disse:
“Este ano rezam os rapazes”. E começou tão devagar que João acompanhou-o sem
dificuldade: “Senhor, obrigados por mais um Natal com saúde, paz e amor. Abençoa-nos a
todos. Amem.” Depois voltou a levantar-se e acrescentou: “Obrigados por este amigo que
guiastes até nós”. Amem. “É João que se levanta agora e diz, comovido:” Obrigado Senhor por
este Natal, o mais feliz da minha vida. Amem” E com já antes, de todas as bocas se ouviu:
”Amem”.
- És tu, Pedro, entra, por favor, já estou acordado.
- Pedro? De que Pedro falas tu? – Era a voz da mãe, de rosto interrogativo. Estavas a
sonhar, João?
- Bom-dia, mãe, por acaso, estava e que belo era o meu sonho! Queres ouvir?
- Não, filho, tenho lá tempo para ouvir sonhos! Mexe-te e vem depressa tomar o
pequeno-almoço, se queres boleia para a escola!

Natalina

