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O presente livro reúne contos e poemas criados no âmbito do 1.º Concurso Literário Prémio 

Fernando Carita, promovido pelo Clube de Leitura da Escola Secundária Ferreira Dias, sediada na cidade de 

Agualva-Cacém. 

Este prémio cumpre o desejo de se prestar uma homenagem a Fernando Carita, professor, poeta, 

pensador, em suma, um homem que, à boa maneira socrática, se mostrou aberto à curiosidade do mundo e 

da vida e soube espicaçar nos outros o desejo de dar alimento a essa curiosidade.  

Fernando Carita assume-se, entre nós, como o testemunho de um homem lúcido e inteligente, 

daqueles que não se deixam enredar nas armadilhas das aparências, tendo-se mostrado sempre atento à 

decifração dos pormenores ocultos da realidade e à perscrutação e análise dos mistérios mais insondáveis 

da existência.  

Da proposta de atribuição do prémio nasceram títulos, desenharam-se histórias e poemas que se 

afirmam como uma digna homenagem ao pensamento do professor, seguindo os trilhos do impulso à 

criatividade lançado pela revelação de uma entusiasmante dedicação ao saber. 

A sucessão apresentada resulta de um esforço em se buscarem e definirem sentidos, em harmonia 

com a atribuição do Prémio. Assim, “Em Jeito de Tributo”, merece, desde logo, o seu destaque por celebrar 

uma representação do herói anónimo dos tempos atuais, corporizado na figura do bombeiro. “Em Jeito de 

Tributo” coloca-se, portanto, na linha da elevação daqueles que, em continuidade com o percurso de 

Fernando Carita, se distinguem pela nobreza das suas ações. Na mesma linha de continuidade, surge o 

poema “Eu Revisitado”, por toda a carga de sugestões despertadas, remetendo para a herança pessoana 

que o nosso professor assimilou e da qual tão bem se soube fazer continuador. Lendo-se o “Eu Revisitado”, 

sente-se a essência da alma portuguesa a exprimir-se no seu desencanto pelas ameaças à sua identidade, 

perdida num presente de decadência e de indefinição, que a memória da grandeza do passado conduzirá, 

certamente, ao investimento numa louvável reconstrução.  

Não poderia deixar de surgir o intemporal tema do amor, a irradiar num “Último Sorriso do Sol” ou 

a recolher numas “Folhas de Outono”, num transporte para a melancolia introspetiva tão propícia ao 

eclodir da peculiar sentimentalidade romântica que os alunos recolheram na leitura de obras de referência 

como Frei Luís de Sousa ou Amor de Perdição. Nas páginas destes contos, transparece a irresistível sedução 

pelo sublime amor romântico, cuja realização só se completa no seu transporte para uma dimensão 

superior. 

A par, ainda, do título “Em Jeito de Tributo”, impõe-se o poema “Eco”, numa reminiscência do 

pensamento desconcertante que se capta nos poemas dos livros “A Casa, o Caminho” e “A Salvação pelo 

Vazio”, um pensamento inquieto e irreverente, que prende o leitor na ironia da sua análise e o lança na  
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perseguição de ocultos espaços, cuja miragem só se oferece àqueles que se dispõem ao esforço da 

elevação. 

Conclui-se esta enumeração com a referência ao título “A Parker do meu Pai”, objeto simbólico do 

cumprimento de um ritual de escrita que aqui se proclama. “A Parker do meu Pai” afirma-se, então, como 

um fascinante tributo à memória, através de uma figura titular que existe em todas as infâncias, erigida em 

alguém que se elege como herói. 

Este prémio assume-se, por fim, como uma tímida e humilde iniciativa, que busca uma realização 

maior de incentivo a uma futura criação de obras reveladoras de talentos que, muitas vezes, só se mantêm 

ocultos no limbo da discrição, por falta de oportunidades que os libertem para a sua revelação. Pretende-

se, pois, com este registo, lançar um impulso ao desabrochar de diferentes tipologias de textos sempre 

abertos à busca de sentidos, no palco em permanente representação do dinamismo da vida, cruzamento de 

oposições entre o nascer para reviver e o morrer para renascer.  

Deste modo se continuarão a manobrar as “chaves abertas” da casa da poesia, na certeza de não se 

descurarem os “lírios póstumos do jardim” legado por Fernando Carita, procurando-se o “pão” e a “água” 

para se saciar a “sede” e o “jejum” e começando-se um “caminho” que indique a “direção” para se 

“permanecer (…) fora do encalço crescente / Do deserto…”.  

 

 

 

Judite Morais 

 

(Texto de abertura da cerimónia de entrega de prémios e homenagem ao poeta, a 03 de julho de 2014) 
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EM JEITO DE TRIBUTO 

Ele está ali. Firmemente lá. O lance de mangueira já pesa nos braços, há várias horas, e 

as chamas parecem não se cansar de deflagrar, e dançam, em jeito de desafio, freneticamente, 

pelos ramos dos sobreiros, azinheiras e demais árvores. Este corropio é acompanhado pelos 

ruídos do lascar da lenha, quase como se a natureza suplicasse pela calmaria dos dias de 

inverno. 

Ele está saturado de sensações e emoções, tantas que chegam a pingar como o suor que 

a sua cógula não absorve. Ele não sente o calor, não sente medo, nem sente, sequer, o cansaço. 

Não sente receio nem a menor espécie de fracasso ou covardia, é, incontestavelmente, o 

símbolo máximo de um herói anónimo. O que ele sente é loucura. A loucura acerca da 

incerteza da sua sobrevivência. E haverá algo mais temeroso do que o obstáculo da falta de 

conhecimento? É neste momento que ele percebe que o peso que sente não é correspondente ao 

material de combate ao incêndio, o peso que sente é derivado da incerteza que carrega no 

corpo, incerteza da qual não se consegue livrar. E torna-se cada vez mais evidente e inevitável 

a sua coragem. Há que premiar o corajoso que é capaz de, rodeado de incertezas, manter-se 

ali. Firme. Esse, sim, o vero herói. 

Diante da perspetiva laranja carregada de fumos, questiona-se se voltará a ver vida, 

seja de um familiar mais ou menos querido, de um vizinho aborrecido, ou do cão do rés-do-

chão que rosna sempre que se encontra com ele na escadaria do prédio. Sejamos diretos: ele 

põe em causa a sua sobrevivência. E a conclusão? Inevitável. Saborear cada momento como 

único, porque, inesperadamente, a imaginação de “rever o vizinho aborrecido” poderá ser uma 

fantasia agradável e desejada, visto que corrobora a sua existência. O seu maior adversário, 

naquele momento, não era o fogo, era o pensamento.  

Enquanto se perdia em meditações algo criativas e difusas, avistou uma última 

toutinegra aflita. Nunca mais esqueceria aquela visão cinematográfica da pobre ave a lutar 

pela vida, agitando energicamente as asas, enquanto o fixava, detendo o olhar no seu 

capacete. E ele ali. Firme, mas impotente. Uma faixa de brasas impede-o de libertar do 

sofrimento aquela pequena criatura. Mais uma vez, o pensamento viola impiedosamente o seu 

corpo e consome-o mais abruptamente do que as chamas o poderiam consumir. Desta vez a 

memória assalta-o, uma espécie de rascunho visual gravado na mente, uma imagem muito 

pouco nítida, que o conduziu às questões: Valeram a pena todas as discussões? Valeu a pena 

tudo o que não fiz?  Que tormento o dele, ao constatar que a resposta é negativa, o que susten- 
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ta a conclusão a que outrora tinha chegado: saborear cada momento, como se saboreia o 

chocolate mais cremoso – lentamente e intensivamente. 

Um vulto passou-lhe diante da viseira, deu duas voltas e desapareceu. A toutinegra, 

finalmente, libertara-se e libertara-o também de uma consciência pesada por não ter sido 

capaz de salvar aquele inocente. Desde o dia em que envergara aquela farda, transportava 

consigo um sentimento absurdo de que era capaz de superar a força humana. Porém, aquela 

serra incendiada mostrou-lhe, pela primeira vez, a sua pequenez. Envolto nestas ideias, 

pensara que a fuga da toutinegra tinha sido um sinal, um aviso de que a ave seria, afinal, o 

seu escudo de proteção e que, enquanto todos os outros fugiam, ela teria decidido ficar a 

resguardar a sua segurança. 

Munido unicamente da crença de que aquela ave estivera ali para o advertir, 

abandonou o terreno, pois já não havia mais por onde lutar, e mesmo lutar era em vão.  

Da floresta nada restou, senão cinzas e o aroma intenso da combustão. E ele? Ele 

escapou para que, em jeito de toutinegra, nos advirta para a importância dos pequenos 

pormenores e para a necessidade de procurar o desconhecido. “Vive exageradamente”, 

afirmou. E foi o que dele restou, na esperança de que o possamos praticar. 

 

1.º Prémio 

Modalidade: Conto. Escalão: 1.  

 

Philipe Sparrow  
(pseudónimo de Carla Coutinho) 
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O Fogo dos Infernos, pintura sobre papel, Kamakura, Japão, séc. XVII 
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A PARKER DO MEU PAI 

Era sempre o seu olhar sério, o timbre grave da sua voz e a assertividade que colocava 

em cada palavra o que mais nos intimidava. Bastava um arquear de sobrancelhas, o trejeito 

com que repuxava os lábios finos para o canto da boca, para percebermos que iríamos pagar, 

com juros, qualquer malandragem que tivéssemos feito (ainda que a nossa tenra consciência 

de nada nos acusasse) ou qualquer esquecimento de um dever que tivesse ficado por cumprir. 

O acentuado sentido de rigor e responsabilidade com que nos brindava, em cada dia e 

em cada gesto, colocava-nos em permanente confronto com os deveres a cumprir. E estes 

vinham sempre em primeiro lugar, antes de tudo o mais. O dever cumpria-se pelo dever, 

nunca em conformidade com ele. Percebi, mais tarde, que era esta a moral kantiana. 

O seu regresso a casa, ao fim de um dia de trabalho, constituía-se como um ritual de 

prestação de contas. Curioso, interessado e atento a tudo quanto fazíamos, o meu pai 

sujeitava-nos a um inquérito minucioso para apurar a forma como tínhamos ocupado o nosso 

dia. Descrevíamos, então, como tinham decorrido as aulas, o que tínhamos aprendido em cada 

uma delas, como nos tínhamos portado e de que forma tínhamos ocupado o restante tempo 

livre, em que brincadeiras e com quem. De seguida, o meu pai verificava e corrigia os 

trabalhos da escola, qualquer que fosse a matéria, e tirava-nos todas as dúvidas que ainda 

pudessem existir. O meu pai sabia tudo! 

Nutríamos por ele um enorme respeito que, de quando em quando, evoluía para o medo 

ou, vice-versa, uma admiração e idolatria quase sacras, que traduziam o quanto o 

respeitávamos e admirávamos. 

A sua vasta cultura e o gosto pelo conhecimento irritavam-nos tanto quanto nos 

seduziam. Nunca nenhuma pergunta ficara sem resposta. O meu pai lia incessantemente, 

escrevia ardentemente e falava eloquentemente. 

As suas palavras fortes e diretivas, carregadas de sabedoria e ensinamentos, ecoavam 

na casa cheia de silêncio, quando todos estávamos presentes. A voz era audível, o rosto 

expressivo, o olhar, que ele pretendia sério e respeitável, traía a doçura na tonalidade ardente 

daquele negro misterioso que nos agasalhava os temores. Mas o que mais admirávamos era, 

sobretudo, a elegância com que o meu pai manuseava a escrita, a facilidade com que 

desenhava as letras e os números, a beleza dos traços registados, até mesmo quando se 

transformava num xis enorme que se sobrepunha a tanto do nosso tempo investido no 

trabalho de casa e que, agora, ele traçava de alto a baixo. “Vais repetir tudo, porque a letra 
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está feia”, dizia ele. E tinha razão. Mas a letra do meu pai era sempre mais bonita, mais 

perfeita, de contornos certinhos como uma assinatura de um escritor, poeta, pintor… um 

artista. Ele tinha uma caneta de tinta permanente, verde e dourada, linda, linda. Por isso ele 

escrevia tão bem e sabia tanto. Oh! Se eu tivesse uma daquelas… também desenharia a 

minha letra como ovelhinhas fofas e lanzudas a pastarem serenamente nos prados. Assim, 

“pareciam pulgas a fazer ginástica”, dizia o meu pai. E eu não sabia se me devia rir ou chorar. 

Eu adorava a caneta Parker de tinta permanente do meu pai. Nas suas mãos, parecia a 

batuta de um maestro, a varinha de um mágico. Eu, quando podia, agarrava nela, 

religiosamente, e ensaiava os gestos, imitando a fluidez cuidadosa, mas segura, mas convicta 

com que o meu pai escrevia. A tinta escorria em palavras perfeitas, bem desenhadas, que 

deixavam no papel letrinhas de contornos bem definidos. Eu adorava! 

O exame da 4.ª classe era o acontecimento mais importante do ano para todos os miúdos 

da minha idade. Era um dia de fortes emoções, de grande orgulho, de grande 

responsabilidade, de medo e insegurança: ou passávamos no exame, evoluíamos e crescíamos, 

ou, então, se reprovássemos, continuaríamos burros e anões. 

Naquela manhã esperava-me um vestido lindo, que durante semanas a minha mãe, 

sempre bem disposta, sorridente e brincalhona, foi confecionando e eu fui experimentando, em 

poses de modelo, ora acertando a cintura, ora as bainhas, na ânsia do dia da estreia. 

O dia do exame era também o dia em que estreávamos sapatos e soquetes – umas meias 

curtinhas e brancas, que eu detestava, porque me reduzia o tamanho das pernas, que, diga-se 

de passagem, já não eram muito longas. O exame da 4.ª classe era o nosso ritual iniciático: a 

partir daí passaríamos a constar na lista da “gente alfabetizada” do nosso país. Era a 

escolaridade obrigatória, um luxo a que nem todas as crianças podiam aceder, porque nem 

todos os pais tinham poder económico para isso, ou porque nem sequer havia ainda, de forma 

muito enraizada na cultura de então, a convicção de que a escolaridade era fundamental para 

a plena integração social e cívica do indivíduo. Porque ninguém lhes tinha dito. Nesse tempo 

não se dizia tudo às pessoas, havia até “uma certa cultura da ignorância”, como dizia o meu 

pai. E se ele dizia era porque tinha razão. Que as expetativas face à escola não eram muitas, 

isso eu tinha percebido pelos meus colegas. Grande parte deles só aspirava ao exame da 4.ª 

classe. O meu pai dizia-me que a partir daí tudo seria mais difícil, mas também mais 

interessante. Ele dizia-me que iria conhecer muitos outros assuntos sobre a Humanidade, a 

Natureza, o Homem e o Pensamento humano, advertindo-me de que nunca devemos parar de 

estudar. Só estudando poderemos conhecer e intervir no mundo em que vivemos. Eu gostava 
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de poder conhecer mais sobre o mundo, o outro mundo, o maior, o que estava para além de 

mim, da minha casa, da minha família (às vezes parecia que o mundo era só isso, nem sequer 

conseguia imaginar o mundo dos outros). Mas o meu pai ensinou-me a olhar mais longe, mais 

alto, mais além do meu umbigo. E eu gostei do que vi e continuei sempre à procura de ver 

mais e melhor, e ainda continuo nessa senda, nunca desisti, porque, quanto mais vejo, mais 

quero perceber e mais posso intervir. 

Naquela manhã, vestida a rigor, pronta para o exame, o meu pai aproximou-se de mim 

para me dar um beijinho da sorte, compôs-me o lacinho da trança e pediu-me para manter 

uma postura hirta, de cara levantada, para não me dobrar sobre a barriga para ela não me 

doer mais. Disse-me que eu estava muito bonita com o vestido da mãe, ou melhor, o vestido 

que a mãe me tinha feito, e os sapatos novos. Fez-me rodopiar sobre mim e fez-me rir. O seu 

olhar encheu-se de luz e calor e, num tom sério, mas carinhoso, disse-me: 

– Olha, Matilde, hoje é um dia especial, por isso é que estás assim tão linda. Só te falta 

uma coisa para completar a tua toilette. Sabes o que é? 

Eu mirei-me dos pés à cabeça e pareceu-me estar toda compostinha. Nada me faltava, a 

não ser, talvez, um pouco mais de segurança, de certeza em mim, de confiança de que sabia 

todos os rios e linhas-férreas de Portugal Continental e Ilhas, todos os reis de Portugal, os 

verbos, as preposições simples e as tabuadas todas. 

– Toma, Matilde, vais levar, hoje, a minha Parker de que tanto gostas. Vais fazer o teu 

exame com a minha caneta. Eu empresto-ta. Trata bem dela, não a percas. Vais ver que fazes 

tudo “com uma perna às costas”. 

– Até com as duas, pai. – Disse eu, incrédula, e com a emoção a embargar-me as 

palavras. – Obrigada, pai. Posso ir? – E sentia a vontade a impulsionar-me o corpo no sentido 

da corrida rápida, para contar a todos, mostrar a todos a Parker do meu pai. Agarrava, 

trémula, mas firme, aquela preciosidade dourada e esmeralda, que faria de mim a melhor 

aluna do exame. 

– Porta-te bem, filha. Vais ver que sabes tudo. Quando terminares, passa por lá para 

me dizeres como tudo correu. 

– Sim, pai, eu passo. – Corri para a porta, parei uns segundos e voltei atrás para dar 

um beijo ao meu pai, que disfarçou o sorriso, não fosse eu apanhá-lo nalguma fraqueza 

emocional, que não lhe ficaria bem no seu estatuto de pai austero, formal e exemplar. 

Saí para a rua com um grito de emoção preso na garganta e a Parker do meu pai 

religiosamente guardada na bolsinha das canetas, já tão envelhecida no seu cabedal de há 

quatro anos, bem curtido pelo tempo e pelo uso diário. O coração estalou-me no peito e verteu- 
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se-me nos olhos. Inebriada, contive as asas nos pés, assumindo uma atitude de gente adulta, 

porém de pouca duração. Assim que pude, soltei os freios, corri encantada nos sapatos novos, 

de que não lembro a cor, esvoacei no vestido feito à medida e fui disseminando o vírus da 

felicidade por todos com quem me cruzava: “Vou escrever com a Parker do meu pai.” 

Aquele exame foi a prova mais fácil a que a vida me sujeitou. A Parker, possuída pela 

inteligência do seu dono, amestrada em longas horas de escrita fluente e lúcida, evoluía, 

sozinha, autónoma e cheia de sabedoria. Fazia contas, desenhava a caligrafia e escrevia sem 

erros. 

– Pai, esta caneta é mesmo boa. Escreve sozinha e sem erros. É mesmo boa, pai! Fiz 

tudo bem e perfeitinho. É mesmo boa, a tua Parker. 

Meu pai esboçou um sorriso aberto, daqueles raros, que ele guardava para as situações 

especiais. Era uma situação especial. 

– Sabes, Matilde, a caneta só escreve o que tu lhe pedes para escrever. Ela não sabe 

nada sem ti. Foste tu que fizeste tudo certinho, porque o sabias fazer. A caneta cumpriu o 

papel dela, de registar com tinta no papel. Tu cumpriste o teu: estudaste, aprendeste e és uma 

menina inteligente. A caneta pôs no papel a tua inteligência, os teus conhecimentos. 

Tinha sempre razão, o meu pai. E foi naquele olhar sério, mas caloroso, naquela voz 

grave, mas afetiva, naquelas palavras simples, mas cheias de sabedoria, que eu aprendi a 

Vida, o Amor e o Trabalho. 

Nesta viagem aos confins da memória, tantos anos depois, fui ao encontro deste 

momento significativo da minha vida, da vida de uma criança. Entre tantos outros, evoquei 

este.  

Mas, o último presente que o meu pai me deu, muitos anos depois de tudo, de tudo 

mesmo, em vésperas de partir deste mundo, foi, curiosamente, uma caneta Parker, dourada. 

Toda dourada. 

 

1.º Prémio 

Modalidade: Conto. Escalão: 2.  

 

Matilde Parker  
(pseudónimo de Ana Paula Cunha) 
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A Persistência da Memória, Salvador Dali, 1931 
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O ÚLTIMO SORRISO DO SOL 

Era um dia frio de inverno, o mais gélido de todo o ano. Sair do acolhedor conforto de 

casa para enfrentar aquele horrendo dia de inverno era um crime. No entanto, Melanie teve 

de fazê-lo, pois o dever assim o exigia. Ia acompanhada por Oliver, um grande amigo de 

infância. Oliver, um jovem rapaz, mas decerto maduro para a sua idade, era bom ouvinte e 

conselheiro, responsável e disciplinado. Tirava excelentes notas, mas o empenho no estudo 

não o impedia de ser também divertido. Melanie e Oliver caminhavam sobre a neve, rumo à 

escola, como sempre faziam diariamente.  

À medida que caminhavam, o conflito interior de Melanie ia crescendo 

descompassadamente. Vivia com um segredo, pois possuía uma doença rara que lhe limitaria 

a sua efémera existência. Era uma doença sem cura, que lhe roubaria a vida em poucos 

meses... Passou em revista o seu curto percurso... Não vivera muito, tivera problemas durante 

a adolescência, assim como todas as pessoas da sua idade, no entanto a sua infância fora feliz, 

sobretudo pelo privilégio de ter amigos como Oliver e Gabriel. Oliver tinha estado sempre a 

seu lado, nos bons e nos maus momentos, por isso teria de lhe contar a sua situação, mais cedo 

ou mais tarde. Este facto destruía a sua alma, todavia tais pensamentos abandonaram a sua 

mente como uma rápida projeção balística, mas que deixa rasto no seu percurso, assim que 

viu surgir Gabriel. O jovem mirou-a. Melanie olhou para ele e sorriu, mas tudo o que ele fez 

foi, somente, virar a cara e ignorá-la, como se ela não existisse, como se já estivesse morta e 

não passasse senão de um mero espetro.  

Tinha passado momentos especiais e únicos com Gabriel, que tornaram a sua amizade 

especial, até que Gabriel passou a não lhe dirigir uma simples ou singela palavra. “Talvez seja 

só uma fase” repetia, vezes sem conta, para si mesma, tentando convencer-se de que a 

essência daquela bela amizade ainda ardia numa chama quente e inapagável. Desde que 

quisera tornar-se popular e conhecido entre os demais, Gabriel focara toda a sua atenção em 

futilidades, não atribuindo importância àqueles que sempre o tinham apoiado em tudo, 

quando não era ninguém e não passava de um mero rapaz que possuía um coração bondoso, 

puro e gentil, um coração que, por sua vez, aquecia o próprio coração de Melanie. “Era só uma 

fase”, persistia ela em pensar, pois magoava-a imaginar que todos esses anos se tivessem 

perdido nas leis do espaço e do tempo.  

O dia passou, vagarosamente, e Melanie tinha regressado da escola fazia poucas horas. 

Sentia-se cada vez mais débil e com pouca força. Esboçara, numa pequena folha, desejos que 
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gostaria de realizar antes de partir do cruel mundo em que habitava: patinar no gelo (nunca 

tivera oportunidade de viver essa aventura!); passar os seus últimos momentos com os amigos 

e ver, pela última vez, uma estrela cadente, numa noite estrelada, onde estaria com Gabriel, o 

rapaz que amava.  

Ainda não completara o seu décimo oitavo aniversário e, sabendo que não chegaria a 

essa idade, já tinha que enfrentar o dilema da morte, a temática mais assustadora na vida do 

Homem. 

Subitamente, ouviu sua mãe chamar. Oliver encontrava-se na sala à sua espera. Um 

sorriso apareceu, radiante, na sua frágil e pálida face… Ninguém diria que uma jovem de tão 

tenra idade estaria a vivenciar a tragédia que um pai jamais desejaria para um filho: uma 

morte prematura. Estava decidida, aquele seria o dia em que contaria toda a verdade a Oliver. 

Desceu as escadas, tentando respirar fundo e preparar-se para o que se avizinhava. Contudo, 

presenciou algo que não queria tomar como verdadeiro: a sua mãe chorava e Oliver mirava 

Melanie, com os olhos tristes e marejados, como se o mundo estivesse prestes a desabar ali 

mesmo, à sua frente. Era demasiado tarde, a sua mãe contara tudo. 

Num ato impulsivo e reconfortante, Oliver abraçou-a com toda a sua força, como se já a 

tivesse perdido para toda a eternidade e nunca mais lhe fosse possível contemplar as suas 

feições. Este simples, porém mágico gesto, foi o suficiente para despertar as mais profundas 

lágrimas nos olhos cansados de Melanie. Oliver não precisava de palavras, pois o seu forte 

abraço falava por si só, garantindo que iria fazer tudo o que estivesse ao seu alcance. “Por 

favor, Ollie... Não contes ao Gabe...”. As palavras fugiram dos lábios de Melanie e Oliver 

olhou-a com uma sombra de preocupação estampada no rosto, que lhe perfurou a alma. 

Apesar de não compreender o porquê, Oliver prometeu satisfazer o pedido de Melanie, 

apenas por respeito a ela, que era a sua maior e melhor amiga. Neste momento, ela era o mais 

importante e faria qualquer coisa para tentar vê-la feliz: 

– Há alguma coisa que queiras fazer? 

Foi então que Melanie abriu o seu coração. Contou-lhe tudo acerca dos sonhos que 

gostaria de realizar antes de abandonar a vida terrena e mundana para partilhar do mesmo 

ar e encantamento dos anjos. Sob um juramento e promessa sentida, Oliver assegurou-lhe 

que, se dependesse de si, ela iria concretizar todos os seus anseios, por mais difíceis ou 

impossíveis que pudessem parecer, nem que tal lhe consumisse todas as suas forças. 

Desde aquela tarde, Oliver esforçara-se ao máximo para concretizar os sonhos de 

Melanie, nunca revelando a verdade nua e crua que assombrava a pouca vida que lhe restava. 

Poucos dias depois, conduziu Melanie, de olhos vendados, até ao lago, o qual estava  
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completamente gelado. No momento em que Melanie tirou a venda, ficou boquiaberta, pois 

quase não conseguia acreditar que todos os seus amigos, conhecidos e até inimigos, se é que 

ela os tinha, estavam presentes e dispostos a tornar aquele dia inesquecível e memorável, 

patinando todos juntos no lago uniformemente transparente e sólido. Mesmo estando já 

bastante fraca, com a ajuda permanente e delicada de Oliver, Melanie patinou durante horas, 

pela primeira vez nos seus curtos dezassete anos de vida, sentindo-se livre e feliz. Aquele 

momento só poderia tornar-se mais perfeito com a presença de Gabriel. Todavia, a brisa gélida 

tornava os ossos frágeis de Melanie ainda mais debilitados do que já se encontravam e os seus 

músculos contraíam-se, dificultando enormemente os seus movimentos. Apoiou-se mais e com 

mais força em Oliver, quando quase perdeu o equilíbrio.  

Nesse preciso instante, Gabriel apareceu, presenciando tal cena. Observava a 

proximidade física entre Melanie e Oliver e reparava na intimidade entre eles. De súbito, 

Melanie abraçou Oliver, de modo a demonstrar a sua gratidão. No entanto, Gabriel, 

questionando o que se passava e não conseguindo já controlar nem conter a sua angústia, bem 

como os seus ciúmes, agarrou-a pelo pulso e puxou-a de tal forma que ela acabou estatelada 

no chão. Melanie, não aguentando as dores que sentia, exponencialmente intensificadas após 

a abrupta queda, fechou os olhos. Em pânico, Oliver chamou socorros, tendo, de seguida, 

agarrado furiosamente Gabriel pela camisa, iniciando o confronto. 

Começaram, então, uma luta, não só física como emocional. O sangue escorria nos 

lábios inchados de ambos! Oliver, tomando o controlo da situação, confrontou Gabriel com as 

suas atitudes egoístas, medíocres e cobardes:  “A Mel está a morrer!”. Estas palavras, 

proferidas por Oliver, foram o suficiente para petrificar Gabriel. De seguida, Oliver explicou a 

situação. 

Num ato inconsciente, Gabriel correu para o hospital, receando chegar tarde. Pequenos 

flocos de neve caíam, tornando a paisagem ainda mais tristonha. Já quase sem fôlego, 

acelerou até chegar ao seu destino. 

Assim que entrou no quarto de Melanie, observou-lhe o semblante: estava magra, 

deveria pesar apenas uns trinta e nove quilos, o cabelo, característica que Gabriel tanto 

apreciava, quase desaparecera, a sua face estava pálida e os lábios roxos. Olhou para o 

monitor perto da cama. A linha que delimitava a vida de Melanie estava deveras fraca, não 

passando, senão, de meras ondinhas, quase que formando uma reta. Gabriel deixou cair uma 

lágrima e, finalmente, consciencializou-se da sua ignóbil postura até então: 
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– Tenho sido um idiota. Tu, sempre sorridente, tentavas alegrar os meus dias, apenas 

com um sorriso, mesmo quando te maltratava, quando te ignorava, quando tinha atitudes 

fúteis, nunca me abandonaste. E eu? Que fiz eu? Deixei-te chegar a este ponto. Para quê? 

Porque procurava eu a felicidade, quando a tinha mesmo a meu lado e nunca a vi? Perdoa-me, 

Mel, perdoa-me tudo o que te fiz. 

Respirou fundo e continuou: 

 – Mel… Não sei se me consegues ouvir, mas eu quero ser egoísta mais uma vez, uma 

última vez... Quero que saibas que tu iluminas todos os meus dias, podemos discutir, podemos 

ter as nossas divergências, mas tu és e sempre serás o meu sol. O teu sorriso faz-me querer 

sorrir, e não aguento quando esse sorriso não me é dirigido. Mel… Sempre senti algo por ti, 

que não sabia o que era, até agora.  

Agora é tarde. Agora que te perdi para o além. Agora… Oh, agora que farei eu?! Mel… 

Desculpa-me. Eu… Eu… Mel… Eu amo-te. 

Desta vez, Melanie mexeu um dedo. Gabriel notou o súbito movimento e segurou-lhe a 

mão. Uma lágrima rolou sobre o débil rosto de Melanie. Ela, com a pouca força que lhe 

restava, movimentou-se e encarou Gabriel.  

– Desculpa não ter feito mais por ti. Tu és a minha lua, a razão do meu sorriso, tu 

iluminas o meu caminho. - confessou Gabriel.  

Nesse momento, Melanie olhou através da janela e viu uma estrela cadente, fechou os 

olhos e lembrou-se do seu último desejo, estar com a pessoa amada, ao luar, e ser beijada após 

ver uma estrela cadente: “Eu não queria ser egoísta, mas…”. 

As suas palavras foram cortadas pelos lábios de Gabriel, que se colaram aos seus, num 

beijo cheio de sentimento, que apenas ambos conseguiam sentir. Após intensificar o beijo, 

Gabriel afastou-se, olhando Melanie, olhos nos olhos, com um sorriso genuíno: “Sê o meu sol e 

eu serei a tua lua, aqui ou além, sê a razão do meu sorriso”. 

 Melanie sorriu uma última vez, já sem forças: “Eu amo-te, Gabe”. 

 No término da sua confissão, soltou um último suspiro. Nesse mesmo momento, o 

monitor que outrora mostrava ondas de uma baixa frequência e amplitude projetava um 

agudo ruído, mostrando uma linha horizontal. Gabriel, ainda segurando a mão de Melanie, 

olhou o seu corpo, que jazia sereno. Então olhou o céu, através da janela, avistando uma 

estrela brilhante junto à lua, cuja luminescência lhe era comparável: 

– Eu serei o teu sol, e tu serás a minha lua, a distância separa-nos, assim como as 

nossas almas estilhaçadas, mas os nossos caminhos encontrarão rumo neste universo infinito, 
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pois este rifte da vida, que nos unirá mais tarde, jamais poderá ser refutado e aí, sim, o teu 

sorriso radiante prevalecerá. 

 

Menção Honrosa 

Modalidade: Conto. Escalão: 1.  

 

Kari 
(pseudónimo de Carolina Borlido) 

 
 

 

 

 

 

Noite Estrelada sobre o Ródano, Vincent Van Gogh, 1888 
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FOLHAS DE OUTONO 

Sentou-se vagarosamente no banco de madeira escura e envelhecida, tendo à sua 

frente, como paisagem, as linhas férreas. A estação continuava igual em todo o pequeno 

pormenor, em todo o singelo detalhe. Um aspeto antigo e suavemente rústico, que tornava a 

estação bela e sossegada, fazia-o recordar alguns dos bons momentos da sua vida de outros 

tempos, da sua juventude, assim como esquecer o instante presente que tanto o consumia.  

Adorava profundamente aquele lugar. A plácida agitação dos comboios, juntamente com 

o calmo e tumultuoso corrupio de pessoas, transportavam-no para a felicidade que tivera, um 

dia, a sorte de viver. Tranquilizava-o o simples facto de poder respirar daquele ar nostálgico, 

sentar-se a refletir e divagar sobre o real motivo pelo qual estava ali, a verdadeira razão que o 

prendia àquela pequena e simples estação, o sério propósito com que se sentava naquele banco 

todos os dias e a genuína causa de o fazer sempre à mesma hora. 

A dúvida de Afonso crescia a todo o instante. A indefinição endoidecia-o quietamente e 

apertava-lhe o coração silenciosamente, aumentando a sua confusão e solidão. Sentia que algo 

transcendente e invulgarmente intenso o prendia àquele sítio, no entanto não era capaz de 

decifrar o quê, muito menos o porquê. Apesar de se encontrar num local movimentado, sentia-

se serenamente sozinho e vazio, sem compreender como é que aquele lugar, aquela agradável 

estação, porém vulgar, lhe transmitia sentimentos tão contraditórios.  

Uma folha seca que, misteriosamente, caiu junto de si, fê-lo recordar aquele outono 

inesquecível, deveras especial, de uma forma maravilhosa e ininteligível. Todo o seu pequeno 

mundo e toda a realidade que o rodeava tornou, por instantes, a fazer algum sentido. As 

memórias surgiram de rompante no seu íntimo, sem qualquer aviso prévio, e lembrou-se, 

surpreendentemente, dos mais ínfimos pormenores, como se revivesse esse passado, esse 

sonho tão bom.  

Conhecera-a em setembro, durante uma tarde amena, agradável e calma, com uma 

brisa leve e raras folhas caídas. Com os seus longos caracóis de um tom entre âmbar e cor de 

mel, as suas faces ligeiramente coradas, os olhos meigos, delicados e amendoados, ela deixara 

cair o seu livro preferido numa pequena e lamacenta poça de água, quando, inadvertidamente, 

chocaram um com o outro, como por obra do destino, naquela mesma estação. Afonso 

apresentara-lhe as suas mais sinceras desculpas, que ela aceitou de imediato. Já nessa altura 

se apercebera de que ela era dotada de uma aura bondosa e pura.  

Ao longo de vastos e demorados anos, vieram a tornar-se cada vez mais próximos.  
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Primeiro, simples conhecidos, depois, típicos amigos e, mais tarde, íntimos. No dia em que, 

finalmente, lhe confessou as suas sérias intenções e emoções, passearam por entre áleas de 

pinheiros, carvalhos, cedros e ciprestes, atravessaram verdejantes campos, só os dois, sozinhos 

consigo próprios, duas almas entrelaçadas. Contemplaram o imenso, gigantesco e magnífico 

paraíso outonal, sentiram a liberdade da terra no seu andar, trocaram esfíngicos olhares 

infinitos, conversaram eternamente e deram as mãos pela primeira vez. O toque terno e 

afetuoso da sua pele contra a dele provocara um arrepio caloroso ao longo de todo o seu corpo, 

e fora nesse exato instante que se apercebera de quão fortes eram os seus sentimentos. Fora, 

sem dúvida alguma, um dos dias mais mágicos, senão o mais mágico da sua vida. 

Soltou um leve e demorado suspiro. Apenas Leonor, uma notável criação da Natureza, 

tinha tal efeito naquele pobre coração. Só ela o conseguia deixar, fácil e inconscientemente, 

numa total desordem emocional e completa profusão sentimental.  

Leonor significava tudo para Afonso. Era essencial e fundamental. Era o que fazia o seu 

coração bater mais depressa, martelar-lhe no peito a cada pensamento que lhe dirigia, o que 

fazia os seus lábios curvarem-se num sorriso doce e sincero, de cada vez que as suas lindas 

feições lhe assaltavam a mente, o que fazia a sua alma quase rebentar, transbordando de 

orgulho, profunda admiração e violenta paixão, de tão ardente que era. O ar, imprescindível à 

vida de qualquer comum mortal, comparado com Leonor, era meramente fútil e até mesmo 

insignificante. Leonor era a genuína causa, o sério propósito, a verdadeira razão e o real 

motivo de ali estar, sentado naquele banco. 

Estava agora certo de que ela tinha entrado no comboio da manhã, há longas horas, 

tendo ele ficado, como sempre era habitual, à espera do seu regresso, ali mesmo, naquele 

banco de madeira envelhecida e escura. Como poderia ter-se esquecido? Uma frustrante onda 

de culpa e desilusão para consigo mesmo inundou-lhe e afogou-lhe o coração. Decidiu, 

portanto, esperar, não só porque a amava mais do que o Sol ama a Lua, mas para se redimir 

do seu imperdoável e hediondo lapso. Sentia-se culpado, um fraco inútil, por ter-se esquecido 

de alguém tão importante, de alguém que era nada mais, nada menos do que a sua razão de 

viver. 

À medida que os extensos e demorados minutos da existência seguiam o seu rumo, 

apagando as vidas dos que por aquela estação passavam, o céu, antes de um azul ténue, 

polvilhado com desvanecentes tons de um branco débil, deixava-se pintar por sombras rosadas 

da tarde e encantar por uma escuridão sublime e alaranjada.  

Ir para casa estava completamente fora de questão, mas, mesmo que fosse uma opção, 

honestamente, não  tinha  a  mais  pequena  lembrança  acerca  do  paradeiro  desse  lugar  
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confortável e acolhedor a que chamava lar. Na verdade, já nem se recordava do caminho que 

tinha percorrido há aparentes horas, sob o quente sol de outono, até chegar à estação, mas 

nada disso importava realmente... Esperaria por ela até que regressasse em todo o seu 

elegante e harmonioso esplendor, num dos muitos comboios de um negro tenebroso. Afonso 

tinha a plena certeza de que Leonor voltaria, não só para ele, mas por ele.  

O tempo passava tortuosamente, os segundos eram vividos como horas angustiantes e a 

tarde dolorosa, outrora tão agradável e brilhante, ia agora arrefecendo a uma velocidade 

estonteante. O vento ia e voltava sem nenhuma razão evidente, começando a soprar em 

diversas direções e sentidos, parecia revoltado com toda aquela cortante e interminável 

espera. De súbito, uma corrente de ar soprou gélida e descontroladamente, trazendo consigo 

uma sombria locomotiva, de grandes e assustadoras dimensões. A locomotiva parou e, por 

entre as excessivas e numerosas pessoas, surgiu o raio de sol que iluminava os olhos verdes de 

Afonso, a pérola que enfeitava e decorava o seu sorriso, a flor que desabrochava o seu coração, 

o oceano que lhe inundava a alma de emoções e sentimentos colossais. Mesmo que tentasse, o 

que não era, definitivamente, o caso, não era capaz de conter a sua enorme felicidade. Sentia 

que ia explodir de alegria a qualquer momento. 

Um contentamento recíproco inundou as feições de ambos aqueles seres imensamente 

apaixonados. Pareciam ter sido enfeitiçados pelos sensíveis corações um do outro. Ela 

aproximou-se e sentou-se ao lado do seu amado. Tal como há longos anos tinham feito, 

trocaram os mesmos olhares ternurentos e mágicos, sem pronunciar uma única palavra. 

Simples gestos bastavam para se compreenderem mútua, intensa e vivamente. 

A mão de Leonor alcançou as rugosas faces de Afonso e acariciou-as com todo o amor 

possível. Apesar da sua idade, as suas mãos continuavam a ser as mais suaves e as mais 

carinhosas.  

– Tive saudades... – Afonso murmurou, quase num humilde sussurro, enquanto fechava 

os olhos por breves instantes, apenas para apreciar e valorizar cada segundo daquela 

fantástica experiência que não tinha como ser descrita por cores, nem sequer pintada ou 

fotografada através das mais variadas letras. 

– Eu também... – respondeu Leonor, num tom de voz em tudo semelhante ao dele. Os 

seus olhos de amêndoa irradiavam paixão. Poderiam incendiar até o Sol e transformá-lo em 

cinzas frágeis, sem o mais pequeno esforço. Todavia, havia ainda um leve toque de tristeza e 

saudade naquela imensidão amendoada. Leonor sabia o que estava a acontecer. Era algo que 

não contava a Afonso, porque estava ciente do quão magoado e desolado ele iria ficar, assim  
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que soubesse. Ou melhor... Que se lembrasse. 

Ela pegou delicadamente na mão dele com as dela, sempre com um estranho cuidado e 

sensação de nostalgia permanente. Colocou na palma da sua mão algo que o iria fazer 

recordar por si só, sem ter de ser ela a contar-lhe e a despedaçar-lhe o coração em mil 

pedacinhos. Afonso não percebeu com exatidão o que era, até que a sua atenção se focou no 

objeto presente na sua debilitada mão: o colar de prata que lhe oferecera num dos seus 

aniversários. Procurou os olhos de Leonor para tentar compreender o porquê de ela lhe estar a 

oferecer aquele presente tão antigo e tão solene, de considerável importância, mas quando o 

fez não viu ninguém. Simplesmente ninguém. Todas as pessoas que caminhavam por ali antes 

e todas as locomotivas que ouvira passar tinham agora dado lugar ao nada e ao vazio, à pura 

escuridão da noite e à fria brisa que corria. 

Teria imaginado tudo aquilo?! Os homens, as mulheres, os comboios?! O sol quente? O 

vento gelado? Estaria tão doido e louco que já não era capaz de distinguir a realidade do 

sonho, a verdade obscura da mentira perfeita e ilusória?! Não. Não era possível! Pelo menos 

não conseguia acreditar em tal coisa. 

Estava, tão somente, sozinho naquele banco de madeira! A crua e cruel realidade 

destruiu-o completamente. Não aguentava a dor da verdade. As lágrimas eram mais fortes do 

que tudo naquele momento. Invadiram-lhe os olhos esverdeados, tristes e cansados, assim que 

se apercebeu do porquê de ela já não estar presente, junto e bem perto dele. Era uma dor 

demasiado intensa para aguentar, como se lhe apunhalassem e trespassassem toda a alma e 

todo o corpo, matando-o por dentro. 

Percebeu que não estivera realmente acompanhado durante todo aquele dia e que, 

provavelmente, estaria já num estado de considerável loucura. Mas, em vez do nada que 

esperava encontrar, quando olhou novamente para a sua mão, viu tudo. O colar de Leonor 

continuava, miraculosamente, na palma da sua mão. 

 

Menção Honrosa 

Modalidade: Conto. Escalão: 1.  

 

E. Duarte Luz 
(pseudónimo de Bárbara Valverde do Vale) 
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Idoso Triste, Vincent Van Gogh, 1890 
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ECO 

 

Há um eco que se repete 

no vazio que ficou dentro de mim 

quando ouvi que ele não volta. 

Há uma dor que não cessa, 

que se arrasta, 

ao lembrar as memórias que nunca serão. 

Há um sorriso ao recordar o riso, 

ao celebrar o tom e a pose, 

que se forma num tímido arregaçar de lábios, 

nuns olhos brilhantes de carinho e saudade, 

e desagua numa lágrima de um vale profundo da alma. 

Há uma mágoa constante 

e uma busca incessante por palavras nunca criadas 

para tentar explicar o sentimento. 

Há uma dor que não cessa 

e um eco que se repete: 

Ele não volta. 

 

1.º Prémio 

Modalidade: Poesia. Escalão: 2.  

 

Ana do Mar 

(pseudónimo de Mariana Barbosa) 
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O Grito, de Edvard Münch 
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EU REVISITADO 

 

Sabendo por não saber 

Do tempo que somos todos, 

Interrogo o passado vivido 

De feitos de que não duvido. 

 

Quem somos e para onde vamos? 

Clama o povo ressentido. 

O futuro do passado faz-se hoje, 

Dia do povo sofrido! 

 

Sou povo pequenino, 

Sem sede de poder, 

Colhi essa erva daninha 

Que não me deixava ser. 

 

Sou povo de águas estagnado, 

Cuja frota foi ao fundo. 

Procuro um futuro, 

No futuro que é do mundo. 

 

Ouço as notícias do tempo. 

Vejo as imagens das vidas. 

Ai, tantas, desconstruídas, 

Nas latrinas do sustento. 

 

Sou grito sufocado 

De um desgosto opressor, 

Pantanosamente afundado, 

Encharcado de torpor. 
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Sou voz que perdeu a coragem,  

Nas vozes que ditam verdades,  

Que governam a voragem, 

Esmagando clandestinidades. 

 

Sou mar calmo e revoltado, 

Que se deixa atravessar, 

Magoado, palmo a palmo, 

Pela dor de se matar. 

 

Sou alegria adiada, 

No verde da minha mente, 

Que não pára e pressente 

Que o que teme não é nada. 

 

Sou surpresa sem preconceitos, 

Na descoberta doutros caminhos, 

Doutras gentes, doutros destinos, 

Doutros mares, doutros feitos. 

                 *** 

Escrito em Homenagem ao Poeta Fernando Carita 

 

Menção Honrosa 

Modalidade: Poesia. Escalão: 2.  

Vicente Pessoa 
(pseudónimo de Isabel Castilho) 
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Impressão: Sol Nascente, de Claude Monet, 1874 
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POSFÁCIO 
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Como remate desta minicompilação de textos, delineia-se, em jeito de posfácio, uma pequena 

narrativa cujo protagonista, embora aparecendo vinculado às prescrições da representação de um papel 

(que ele sabe especialmente corporizar), escapa à representação de qualquer estereótipo, impondo-se pela 

dimensão dos seus peculiares traços de caráter, traduzidos numa maneira única de se confrontar com as 

mais inesperadas e imprevisíveis situações. 

Contrariando os paradigmáticos inícios circunscritos por uma localização espácio-temporal bem 

definida, esta história inscreve-se num tempo fora do tempo e num lugar simbólico do investimento em 

renovados rituais de recomeços que se desejam sempre colmatados por triunfantes desfechos. Nela entra 

em ação o nosso pensador, na sua visível atitude de questionador, oferecendo-nos memórias de um 

proveitoso e edificante convívio, pontuado pelas suas sábias observações. À sua volta forma-se uma aura 

que atrai os que conseguem ainda guardar alguma atenção para um ténue vislumbre da idealidade. 

Reconstituindo o percurso renovado do desfile dos dias que compõem o ano letivo, revemos o jeito afável 

deste homem galante e cortês, esboçado numa postura algo distanciada, disposta à contemplação 

compreensiva e tolerante dos que se embrenham no ruído mundano da existência, deixando pouco espaço 

para uma problemática e introspetiva reflexão. 

Tal como os comparsas que o rodeiam, o nosso mestre traz com ele os símbolos e objetos 

caracterizadores do seu desempenho: livro de ponto, nomes a fixar, alinhamento de fotografias a reter (fiel 

representação ou pálida imitação dos seus modelos?), manual, repositório de conteúdos para assimilação 

(análise, interpretação, desconstrução?), dossier, pasta de palavras, espólio de saber a transportar pela 

subida das escadas, passeio pelos corredores, salas (cenário das aulas?) que compõem o espaço físico da 

sua atuação. 

Vai-se desenrolando o calendário do tempo, pontuado pela passagem simbólica das festas rituais 

(natais, carnavais, páscoas, primaveras, folhas de outono, acanhados ou mais expansivos primeiros e 

últimos sorrisos do sol):  

- Repara, já estamos no natal e em breve o ano letivo cumprirá o seu decurso, cumulado em 

avaliações, exames, matrículas, condução para a repetida renovação! 

- Em breve estaremos noutro natal! – respondes, na tua lúcida consciência da sucessão imparável 

dos momentos, causando o assombro instalado pela tua irónica provocação! 

Tantos votos de “natais sonhados, novos anos com realização de fantasias, fantasias da 

realização…”, às vezes reviradas com as tuas palavras retrucadas de reviravoltas entre o mundo da 

realidade e o da invenção: “Resta-nos, talvez, desejar que tenhamos, afinal, um ano em que sejamos 

capazes de fazer face à comum realidade!”.  

E as conversas vão-se, também, recriando ao sabor da renovação cíclica da laranjeira que debruça  
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sobre a varanda da sala de professores os seus ramos curiosos, oferecendo à contemplação ávida dos 

sentidos uma sinestesia de cores, aromas, apelos ao toque e ao gosto, com a abundância das flores e da 

frutificação: 

-É, deveras, um privilégio esta dádiva de frutos ao simples alcance de um estender de mãos! 

Desarma-nos o inquietante desassossego lançado pelas tuas palavras, durante estes diálogos 

convidativos ao jogo da análise e da especulação: 

       - Cresci numa aldeia sem luz elétrica, devorando, à pálida luz da candeia (principal responsável pela 

minha precoce miopia), os livros que a Biblioteca Itinerante da Gulbenkian transportava por aqueles 

caminhos tortuosos, acenando com o fascínio da promessa de viagens por novos mundos (reais e 

imaginários) que a leitura fazia pressentir!  

- Mas foi assim que iluminaste o espírito, forçando o olhar a transpor as sombras da ignorância e a 

treinarem-se no exercício lúcido da razão! 

As tuas respostas são a representação visível do espaço invisível da idealidade em que te colocamos. 

Lançados no interessante percurso da busca do saber em que nos movimentamos, sentimo-nos conduzidos 

pelas instruções colhidas nas tuas lições, revendo-te, sempre, na tua estoica disciplina e maneira 

surpreendente de encarar as contradições da existência (com os seus encantos e frustrações), qual mágico 

continuamente disposto a revelar, através dos truques da sua varinha de condão, as regras para as 

possibilidades da exceção.  

Continuamos a conviver com a personagem no seu nobre papel de professor, o amigo, o filósofo, o 

poeta Fernando, o homem atento às subtilezas da realidade e também à perseguição daquela “outra coisa 

linda”, que acena à inteligibilidade. 

 Na recomposição das conversas, no desconcerto dos versos reveladores de uma incrível capacidade 

de construção e desconstrução, habilidoso reverberar de sentidos, pressente-se a luminosa existência de 

uma duradoura dimensão. É o pressentimento dessa dimensão que nos desperta o estímulo para a 

perseguição daquela autêntica beleza que ultrapassa a sua banal imitação.  

A justificação que continua a dar sentido à busca insere esta história na categoria de uma narrativa 

sem conclusão.  

  

Judite Morais 
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