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In memoriam 

 

De herança apenas duas chaves, 

Verdadeira uma, a outra falsa. 

Uns, vencendo apenas iniciais resistências 

Experimentam em portas, 

Outros, em corações; 

Outros ainda, tomados por um súbito temor, 

Nada tentam e dedicam-se, agora, a esquecê-las. 

Há ainda aqueles que as experimentam em 

si próprios, 

Com a falsa julgar-se-ão eternos, 

Com a verdadeira simples deuses no exílio. 

Tudo obedece porém a um conjunto sequenciado 

De algumas operações em diferentes patamares 

da consciência: 

Com a chave  verdadeira abrir a falsa, 

Com a chave  falsa abrir a verdadeira 

E esperar então que de ambas já dentro uma da outra 

Surja por fim uma chave  nem para abrir nem para fechar, 

Apenas uma chave  inteiramente aberta. 
 

 

Fernando Carita, in  A Salvação pelo Vazio 
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PREFÁCIO 

 

O livro “As Chaves da Escrita”, que o “Prémio Literário Fernando Carita“ trouxe 

à luz, é o resultado de um projeto, assaz ambicioso (mas possível de concretizar), de 

fazer emergir talentos na Comunidade Educativa da Escola Secundária Ferreira Dias, na 

qual foi mestre o poeta e professor que deixou o testemunho da sua sensibilidade de 

artista e da sua vocação pedagógica. 

Decorrido um ano sobre o nascimento deste projeto, eis que se somam novos 

títulos, numa prova de que a escrita sempre encontra vias de cultivo em mentes 

dispostas a “brincar com o fogo” das palavras. Estes títulos afirmam-se numa 

demonstração de criatividade que é preciso ter a coragem de se fazer dar à luz, num 

esforço de produção e de comunicação de mensagens que merecem ser gravadas e 

divulgadas. Importa compreender-se que, num mundo, às vezes, ameaçado de cair no 

abismo do vazio ou no vício da inércia, as palavras são a melhor ferramenta colocada à 

disposição da espécie humana para se partir à conquista de sentidos. Essas palavras, 

pedras ainda brutas, algumas descansando nos seus arquivos, outras vagueando, 

algures, por aí, nas vozes de quem as profere, alimentam todas o sonho de se 

tornarem preciosidades, querendo libertar-se de uma mera condição de significantes 

para percorrerem caminhos abertos à conquista de uma pluralidade de conceitos e 

plurissignificativas riquezas expressivas.  

Adotadas as palavras e desembaraçadas de uma condição de abandono, 

ninguém mais as consegue conter, como o provam os textos que no presente ano se 

criaram, numa resposta ao desafio lançado por este prémio literário, para dar um 

testemunho do seu avanço impulsivo de um crescimento e amadurecimento. 

Encontram-se títulos expressivos da urgência da descoberta e ação, lançando o 

interesse pela permanência da busca que conduz à realização alcançada com o 

manuseamento das chaves da arte que nos couberam em herança. Deseja-se que esta 

nova leva de títulos (Hoje é o dia, Centauro (Saramago Revisitado), O Dia em que o 

Mundo Abriu os Olhos, Luzes do Conhecimento, Finalmente, 25 de Abril, A Caminhada 

da Razão, Portugal Atual, Nostalgia, Grita que me Adoras) se fixe na renovação do 
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convite para que se descubram autores e se façam nascer narrativas e poemas, 

envolvendo-se a Comunidade Educativa ligada às escolas do Concelho de Sintra num 

cúmplice gosto da leitura e da escrita, que dará a conhecer as peculiaridades da 

respetiva cultura, tradições e génios artísticos. 

Levados pela firme convicção de que existe, em cada humano, um possível 

escritor, sendo condição para a sua manifestação a libertação de um quotidiano 

circunscrito às dependências das leis da sobrevivência e ao ruído mundano da trivial 

existência, esperamos, assim, dar força a este incipiente diálogo com a literatura, que 

encontrará cada vez mais intervenientes interessados no seu labor, respondendo ao 

apelo sublime da criação. 

 

 
Judite Morais 
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O  DIA EM QUE O MUNDO ABRIU OS OLHOS  

 

Dia doze de novembro, ano de mil novecentos e noventa e um, 

duzentos e setenta mortos, duzentos e setenta jovens que lutavam por um 

futuro mais próspero na nação onde viviam e, acima de tudo, por liberdade 

para o seu povo. 

Tudo começara dias antes, numa pequena casa no centro da capital, 

onde cinco homens (um deles que já não se encontra entre nós), cujo único 

objetivo seria homenagear um jovem estudante que fora assassinado por 

militares, decidiram organizar uma manifestação e uma missa em memória 

do jovem, no dia doze desse fatídico mês. 

António e Maria eram dois jovens de pele morena, de olhos pretos, 

cabelos pretos, de estatura média e magros, em que apenas as expressões 

faciais os distinguiam. A Maria tinha um ar fresco e feliz, enquanto o 

António era menos risonho e mais fechado. Estes dois jovens também faziam 

parte daqueles que lutavam por algo: a liberdade. Mas, tal como a vida nos 

prega partidas, também para os dois, com um objetivo em comum, o destino 

acabaria por ser diferente. 

Eram onze horas da manhã (se a memória não me falha), do dia 

combinado, quando, numa igreja lindíssima, situada de frente para um lindo 

oceano de cores inauditas, António e Maria, amigos e “primos”, decidiram 

encontrar-se com mais alguns colegas.  

António fora dos primeiros a saber da manifestação, pois o irmão fazia 

parte dos organizadores da homenagem. E, como não existiam, naquela 

altura, os meios de comunicação que existem atualmente, a transmissão da 

notícia era feita de “boca em boca” e, dias depois, todos os jovens já sabiam o 

que se iria passar, incluindo a Maria. 

Nesse dia, na igreja, encontravam-se centenas de jovens, tantos que 

alguns assistiam à missa fora do recinto, já quase perto do mar. A força da 

vontade de homenagear o jovem assassinado era muita, mas de onde viera 
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aquela força vinha também uma tristeza, uma tristeza que a todos 

consumia! 

A missa terminara e a manifestação começara. Era um trajeto que se 

fazia da igreja até ao cemitério, que se localizava relativamente longe e, com 

o calor abrasador que se fazia sentir, mais longe ficava. Porém, a força e a 

determinação eram tantas que parecia apenas um pequeno passeio aquilo 

que conduzia a multidão para o seu “glorioso” final trágico. 

O cemitério estava cheio de gente, à qual se juntavam o António e a 

Maria. Estavam todos em redor da sepultura do jovem assassinado. O 

silêncio pesava, o silêncio que foi sucumbindo, aos poucos e poucos, 

esmagado pelo ruído dos confrontos (por enquanto menores) entre os jovens 

e os militares, mas que acabariam por desencadear o pior, pois os militares 

invadiram o cemitério e começaram a disparar, desalmadamente. Disparos 

ensurdecedores, disparos que, em segundos, acabaram com a vida de jovens 

que sempre tinham vivido numa ditadura e sob uma ocupação que lhes 

retirava a sua liberdade.  

No meio de toda a confusão, António perdera Maria de vista e, 

sozinho, a única solução seria fugir, à procura de um local seguro:  

— Para onde é que eu vou? Preciso de fugir! 

 António fora atingido. 

Ferido, não pudera fazer nada. O sangue jorrava-lhe do joelho. Por 

vezes, quando pensamos que a vida acaba, lá vem um ser divinal ajudar-nos. 

António conseguiu encontrar um local onde se pôde abrigar de mais algum 

disparo. 

Do outro lado do cemitério, Maria jazia. Assustada e sozinha tentara 

fugir, mas, tal como a muitos outros, incluindo António, uma bala 

trespassara-lhe o corpo. Tamanha era a dor que Maria não conseguira 

aguentar e morreu. 

Entre as pessoas assustadas encontrava-se Max, um repórter de 

imagem que, curiosamente, tinha uma câmara ao seu lado e, por um acaso 

do destino, conseguiu captar os acontecimentos de um massacre cruel e 

devastador que, finalmente, abriu os olhos ao mundo.  
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Quando os disparos terminaram, as tropas retiraram-se. Centenas de 

corpos ficaram espalhados pelo chão e, onde antes se vira o castanho da 

terra, passara a ver-se uma dolorosa mistura de castanho e encarnado no 

chão sangrento; um mar de corpos morenos, de cabelos pretos, de olhos 

pretos, de rostos magros, e a liberdade desaparecera dos olhos e aos olhos de 

um povo lutador. 

Entre mortos e feridos (alguns feridos acabariam por morrer), 

encontrava-se António. O futuro era incerto, mas António estava vivo. 

Ferido e cheio de dores, mas vivo. Foi levado para o hospital juntamente com 

muitos outros. 

Nos dias que se seguiram, a família, desesperada, foi à procura de 

António, desconhecendo onde este se encontrava e se estaria vivo. Dias 

depois, António, já recuperado, regressou a casa levando alívio e paz à sua 

família e foi da boca do irmão que ouviu uma das notícias mais 

traumatizantes: 

— António, a Maria morreu no massacre. 

O mundo daí em diante passou a ser diferente. António, triste, decidiu 

mudar o rumo da sua vida: fugiu da sua terra e desembarcou em Macau; 

anos depois rumou a Portugal e, atualmente, muitos dos que estiveram com 

ele no passado desconhecem o seu paradeiro, sendo apenas mais um entre 

tantos anónimos que lutaram pela liberdade. 

Depois de tanta dor, tanta morte e tanto sonho, veio a felicidade. As 

filmagens captadas por Max chegaram a todo o mundo; então, o mundo 

olhou com diferentes olhos para o que se passava naquela pequena terra.  

Anos mais tarde, já em dois mil e dois, lá conseguiu esse “pequeno” 

povo conquistar um lugar próprio dentro do mundo. 

O esforço, a dedicação, a força, as lágrimas e o sangue derramado por 

aqueles jovens de mil novecentos e noventa e um tinham valido a pena para 

que a palavra liberdade passasse de mito a verdade.  

Eu sou apenas um dos muitos que assistiram a esse massacre pela 

televisão ou então pela internet, mas as lágrimas vêm-me aos olhos cada vez 

que o vejo. Por vezes, ponho-me a pensar no que faria, caso estivesse nessa 
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situação, e, por mais tristes que sejam as mortes, fico feliz por aqueles que 

sobreviveram. 

 Eu conto o que me contaram. E o que é engraçado é a forma como a 

vida dá tantas voltas. É que o António, o jovem que saiu do seu país ainda 

muito novo, viria a ser o homem que me deu a vida e com quem partilho o 

teto todos os dias. 

— “Somos pequenos, mas grandes”, António. 

 

 1.º Prémio  

Modalidade: Conto. 1.º Escalão. 

Pseudónimo: António Jr.  

 

 

 

 

 
 

Rubens, Paul Peter - Massacre dos Inocentes, (1636-38), Galeria de Arte de Ontário, Canadá. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Galeria_de_Arte_de_Ont%C3%A1rio
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LUZES DO CONHECIMENTO 

 

Numa linda tarde de agosto, Adriana, que acabara de comemorar o 

seu décimo terceiro aniversário, estava deitada à sombra de um carvalho a 

ler. A sua festa tinha corrido muito bem e recebera os presentes que sempre 

quisera. Uma das suas prendas fora um livro intitulado "Quando o luar 

desaparece" e era este o livro que Adriana começara e ler.  Abriu-o e reparou 

que estava escrito com uma letra muito bonita: 

"Este livro ao abrires/ Muitas emoções vais sentir/ Cuidado não te sintas 

pressionada/ se não vais acabar abalada." 

— Não percebo... — pensou ela, intrigada. 

Após ter acabado o jantar, Adriana foi para o seu quarto ler o livro, 

quando bateram à porta.  

— Está tudo bem? — perguntou a mãe. 

— Sim, vou ler um pouco e já me vou deitar. 

— Hum, que estás a ler? 

 — Aquele livro que a Luísa me deu. Até agora estou a gostar 

bastante! Fala de um rapaz, Gabriel, que encontra uma pedra que, sempre 

que se afasta dela, começa a brilhar cada vez mais e, quando toca nela, ela 

transforma-se numa chave. Mas ele ainda não conseguiu descobrir o que a 

chave abre. 

 — Interessante. A mim parece-me que essa chave abre o que ele 

considera a melhor coisa do mundo. 

 — Isso quer dizer que já o leste? — perguntou Adriana. 

 — Não me recordo... Bem, vou-me deitar, dorme bem, até amanhã, 

querida. 

 — Boa noite, mãe. 

 Adriana adormeceu a pensar no que a mãe dissera acerca do livro. 

Mas o sono durou pouco, interrompido por uma luz estranha vinda lá de 

fora. Foi à janela espreitar e reparou que não era só uma luz, eram várias e 
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iam todas ter ao mesmo foco. Decidiu ir ver o que era aquilo. À medida que 

se aproximava , a luz ia desaparecendo, tal como no livro que estava a ler. 

Desiludida, decidiu regressar a casa. 

 Nessa noite sonhou que conseguira encontrar a origem da luz e que a 

causa era um arbusto, uma roseira, em que as rosas eram cinzentas e 

cheiravam a lilazes. Adriana acordou assim que o despertador tocou. Foi 

tomar o pequeno almoço com a sua família. Perguntou se tinham reparado 

nas luzes da noite anterior, mas ninguém vira nada. Assim que acabou o 

pequeno almoço, foi para debaixo da sombra do carvalho e continuou a ler o 

livro: " Sempre que tentava tocar na pedra, sentia medo. Gabriel ainda não 

descobriu o que a chave abre, mas irá descobrir.” 

 — Bem, já está quase na hora... — Adriana  ia ter com João, o seu 

melhor amigo. Todas as pessoas pensavam que eles eram irmãos, pois 

ambos tinham cabelo castanho, olhos verdes, tinham a mesma altura e 

tinham ambos o nariz achatado. Conheciam-se desde os seus cinco anos. 

 Tinham planeado um dia em cheio: de manhã iriam passear pelo 

parque, almoçariam em casa de Adriana e depois iriam passar a tarde a 

andar de patins.  

 O dia passou depressa e chegaram a casa estafados. João iria passar 

essa noite em casa de Adriana. Jantaram e subiram rapidamente para o 

quarto. A casa de Adriana era uma das maiores da cidade  e estava decorada 

com bom gosto. Assim que se entrava via-se uma escada infinita e, 

lateralmente, inúmeras portas. 

 Ao chegarem ao quarto de Adriana, começaram a jogar no 

computador, mas depressa se foram deitar. Adriana acordou pouco depois. 

Aquelas misteriosas luzes tinham voltado. Decidiu ir investigar e acabar de 

vez com aquele mistério.  

 Saiu de casa, sorrateiramente, e seguiu as luzes. Estas levaram-na a 

uma floresta. Adriana corria descalça e, sempre que pisava o solo, doíam-lhe 

os pés, mas não se importava. Correu durante cerca de cinco minutos e 

parou, pois as luzes tinham deixado de piscar. Cansada, encostou-se a uma 
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árvore, fechou os olhos e tentou estabilizar a respiração. Há muito tempo 

que não corria assim. Já recuperada, levantou-se e gritou: 

 — Quem és? O que queres? Diz-me quem és... Eu não te farei mal... 

 Subitamente, a luz começou a aproximar-se dela e a ficar mais 

intensa. Sentiu que alguma coisa se mexia ao pé de si e viu que a luz já não 

brilhava tão intensamente. De repente, um gnomo, à sua frente, olhava 

intenssamente para ela, Teria uns cinquenta centímentos.  

 — Isto é um sonho, certo? Quer dizer, os gnomos não existem, tu és 

uma criatura fictícia, e isto não é a realidade... —  balbucinou Adriana, 

inquieta. 

 — Hei! Não ofendas, por favor! — A voz do gnomo era fininha e 

esganiçada. 

 — O quê? Tu falas a nossa língua? — perguntou Adriana, admirada. 

 — Sim, consigo falar cerca de cinquenta e sete línguas, incluindo a 

língua dos gnomos, o gnomês. 

 — Mas... o que fazes por aqui? E porque brilhas tanto? 

 — Brilho para ti; vim numa missão, para te entregar algo. 

 — Entregar algo? O quê? 

 — Isto. — E o gnomo tirou da sua bolsa um frasco com um líquido 

cinzento que entregou a Adriana. 

 — E o que é isto? E porquê a mim? 

 — Terás de descobrir por ti própria. Digamos que é uma prenda de 

anos. Ontem tentei chamar-te, mas não vieste, por isso teve de ser hoje, e 

ainda bem que apareceste, pois esse líquido estraga-se ao fim de três dias, o 

que quer dizer que tens de descobrir para que serve ele até amanhã à noite. 

Está na hora de ir... Boa sorte! 

 — Espera, tenho mais perguntas! — Mas o gnomo desapareceu nesse 

mesmo instante. 

 — Mas porquê eu? — perguntou, confusa. Adriana levantou-se e foi 

para casa com o frasco na mão. Pensou seriamente em beber o líquido, mas o 

medo vencia sempre. A caminho de casa, decidiu não contar a ninguém, pois 
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ninguém iria acreditar nela. Quando chegou , escondeu o frasco debaixo da 

cama e adormeceu. Na manhã seguinte, o João acordou-a, bem disposto: 

 — Bom dia, dorminhoca! 

 — Bom dia... — Disse ainda sonolenta.  

 — És sonâmbula? 

 — O quê? Não, acho que não... 

 — Pois bem. Então diz-me onde foste ontem à noite sem mim? — 

perguntou João com um sorriso. 

 — Não fui a lado nenhum! —  Adriana lembrou-se de tudo: das luzes, 

do gnomo, do frasco. 

 — Ok, se não me queres dizer, não digas. 

 — Estou com fome, e tu? Vamos tomar o pequeno almoço? — pediu 

Adriana, para mudar de assunto. 

 — Sim, estou esfomeado! 

 — Vai, que eu já vou andando, vou só ali ver uma coisa! 

 — Ok, mas não te demores. — disse João. 

 Assim que João saiu, Adriana pegou no frasco e cheirou o líquido 

cinzento. Cheirava a lilazes... " Tal como no meu sonho...", pensou, enquanto 

sorvia o líquido e lhe sentia o sabor a morangos. Logo depois de o ter 

saboreado, vieram informações estranhas à sua mente: "Cuidado, o efeito da 

poção só dura cerca de meia hora." (e via um relógio cronometrado na sua 

cabeça). 

 — Mas o que fará? Diz-me! — gritou ela. 

 — "A poção dá-te um poder, e tens de o escolher agora." 

 — O quê? Mas que...? Ok, eu quero poder ter as respostas para todas 

as perguntas. 

 — "Poder concedido, tens exatamente 28 horas e 32 segundos para o 

usar." 

 Adriana correu para a cozinha onde estavam todos. 

 — Façam-me perguntas! — pediu ansiosa. 

 — Quanto é 254 elevado a 3? — perguntou João. 

 — 16 milhões, 387 mil e 64. — respondeu ela, prontamente. 
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 — Mau! — reagiu João, com estranheza. 

 Adriana passou a meia hora seguinte a responder a perguntas 

estranhas, tais como se os dinaussauros existiram mesmo, quem inventara o 

lápis, etc… 

 Foi uma tarde inesquecível e, Adriana, graças ao seu poder, conseguiu 

deascobrir o que é que a chave de Gabriel abria: abria as portas do 

conhecimento. 

 Adriana ainda pensa que nada daquilo fora real, mas pôde partilhar o 

seu poder com o seu melhor amigo, o que a deixara feliz! 

2.º Prémio  

Modalidade: Conto. 1.º Escalão.  

Pseudónimo: Luísa 

                              

 

Renoir, Pierre-Auguste - Uma Leitura da Menina (entre 1874-1876), 

Musée D'Orsay. 

http://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCMCChtv-8cYCFYiacgodKeYCcw&url=http%3A%2F%2Fwww.doseliteraria.com.br%2F2012%2F08%2Falguem-um-livro-parte-vi.html&ei=0kCxVcDRNIi1ygOpzIuYBw&bvm=bv.98476267,d.dmo&psig=AFQjCNEPn-oHPUKvulPry36viOlXZYx4KA&ust=1437765953073604
http://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCMCChtv-8cYCFYiacgodKeYCcw&url=http%3A%2F%2Fwww.doseliteraria.com.br%2F2012%2F08%2Falguem-um-livro-parte-vi.html&ei=0kCxVcDRNIi1ygOpzIuYBw&bvm=bv.98476267,d.dmo&psig=AFQjCNEPn-oHPUKvulPry36viOlXZYx4KA&ust=1437765953073604
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Finalmente… 

 

Finalmente, finalmente consegui descansar um tempinho depois de 

mais um demorado e esgotante dia a elucidar alguns conceitos da Segunda 

Grande Guerra aos meus numerosos alunos.  

Estendi-me, então, no sofá e fechei os olhos. Deu-me para relembrar 

os tempos em que era eu que ouvia aulas, aulas e mais aulas; numa escola já 

antiga, grande e pouco colorida. Tinha dezassete anos, pele clara e 

claramente marcada pela puberdade, olhos verdes e reluzentes, cabelo 

castanho-escuro e curto (pois estava na moda), tinha um físico gracioso e 

estatura média, mas, comparativamente aos meus colegas, era pequeno. 

Segundo eles, eu era o mais esperto, uma vez que tinha as melhores notas e 

também porque tudo o que fazia era feito de forma diferente. Todavia, 

apesar de falarem muito comigo, nunca me conseguiam compreender 

autenticamente, nem eles nem ninguém. Os professores e professoras eram 

simpáticos e inteligentes, mas julgavam que conheciam tudo e todos. Eu 

tinha menos quarenta anos que eles e não era nada ingénuo! Tinha acabado 

de fazer dezassete anos, era jovem, achava que o mundo girava à minha 

volta e ficava indignado com os azares que se atravessavam na minha vida. 

Lembro-me tão bem de quando as raparigas se metiam comigo! Eu não 

ficava tímido, mas dizia coisas sem as querer dizer. Depois, era só eu e 

aquela voz na minha cabeça que me fazia falar sozinho, era incrível como me 

consumia o arrependimento e como deixava o orgulho ditar as minhas ações. 

Mesmo com aquelas malditas palavras que me saíam da boca sem eu querer, 

ia conhecendo raparigas e rapazes, muitos deles impecáveis! Aos que 

conhecia melhor e que decidiam desabafar comigo, dizia que percebia os seus 

sentimentos e que o tempo curava tudo, e estava a ser mesmo sincero, mas,  

quanto a mim…, comigo era diferente… Depois de os ouvir, às vezes, era eu 

que desafogava as minhas amarguras. Eles, muitas vezes, compreendiam ou 

fingiam que o faziam para me reconfortar, mas, mesmo que me 

compreendessem, não era da maneira que eu queria. Faltava-me alguém, 
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alguém diferente do habitual, alguém com quem me identificasse a cem por 

cento, não importava se fosse rapaz ou rapariga, mais velho ou mais novo, só 

queria encontrar a minha alma gémea, alguém muito, muito, muito especial. 

Esse alguém nunca aparecia, apesar de eu ficar dia após dia à espera! 

Sempre ouvi dizer que quem espera sempre alcança, mas, como sempre, eu 

era a exceção.  

Na altura não sabia o que fazer para poder descobrir a tal pessoa, não 

tinha outra opção senão continuar a minha rotina diária. Talvez tivesse sido 

só uma fase como todas as outras pelas quais todos passam. Porém, o meu 

caráter não deixava a ideia fugir, não conseguia parar de pensar que estava 

sozinho, que era o único a entender as coisas de maneira diferente. 

Provavelmente estaria a ser egoísta ao ponto de querer que tudo fosse como 

eu idealizava na minha cabeça, mas precisava mesmo de alguém para 

partilhar as minhas opiniões, pensamentos, sonhos e ter a certeza de que 

essa pessoa iria entender exatamente aquilo que eu estava a sentir e a viver.  

Era uma sexta-feira de abril, dia de teste de matemática A, a única 

aula que tínhamos durante essa manhã. No entanto, a professora ainda não 

tinha chegado e uma funcionária da escola, com idade já avançada, com ar 

muito humilde e por quem passo, literalmente, todos os dias, perguntou-me 

a razão de a turma não estar na aula. Eu respondi-lhe que, supostamente, 

iríamos ter uma prova, só que a professora ainda não tinha chegado. A 

senhora disse que era o que ela já tinha calculado e, depois de mais algumas 

trocas de impressões, ela disse-me que tinha saudades do tempo em que era 

jovem, do tempo em que vivia com intensidade e paixão a própria vida, do 

tempo em que ia para a escola o dia inteiro e depois ia para casa ter com a 

família, do tempo em que a mãe lhe ralhava por ter cometido algum erro de 

adolescente, do tempo em que se deitava na cama a sonhar com aquilo que 

queria que acontecesse ou com aquilo que tivesse acontecido. Foi neste 

momento, foi depois desta revelação que disse para mim: “finalmente”. 

Abri os olhos e sorri, sorri para o teto que estava em cima de mim, 

sorri no mesmo instante em que ouvia uma voz que me dizia “recordar é 

viver”.  
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A minha esposa disse-me para eu ir fazer o jantar, mas já tinha 

decidido ir comprar orquídeas para pôr na campa de alguém muito, muito, 

muito especial.         

     

3.º Prémio  

Modalidade: Conto. 1. º Escalão. 

Pseudónimo: Saul Gabriel 

 

 

 

  
 

Maleki, Imán, 2005, Museu de Arte Contemporânea de Teerão. 
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HOJE É O DIA 

 
 

Tornara-se quase um ritual esta caminhada diária, ao fim da tarde, 

depois de um dia de trabalho. A calçada, calcorreada há anos, exigia sempre 

um caminhar cabisbaixo, não fosse Marília torcer um pé e estatelar-se ao 

comprido, como já acontecera em tempos. Nessa altura Gustavo fora o seu 

amparo. Erguendo-a do chão, limpara-lhe as feridas e adoçara o momento, 

doloroso e humilhante, com as palavras sempre adequadas e oportunas que 

a enchiam de grande tranquilidade e apaziguavam qualquer temporal 

emocional que estivesse prestes a eclodir.  

Agora, tinha de ser firme no caminho, atenta aos buracos e desníveis 

do passeio e da vida. Aceitar, sobretudo, a ideia de que Gustavo já não 

estava ali para a proteger, para a amparar, que estava sozinha, por sua 

conta.  

Também, quem tivera a triste ideia de fazer esta calçada à moda dos 

romanos? Naquele tempo não se usavam sapatos de saltos altos, fininhos, 

que se encaixavam em todos os buracos da calçada, recalcitrava Marília, 

enquanto um sorriso lhe aflorava aos lábios em doces recordações de 

cenários dejá vu. Este seria o tópico de mais uma discussão com Gustavo, se 

acaso ele ali estivesse.  

Tinham sido colegas de curso na Faculdade de Arquitetura em Lisboa 

e o tema das artes afluía sempre nos seus diálogos, mas nem sempre de 

forma consensual. Naqueles fins de tarde, quando após um dia de trabalho 

se encontravam e, felizes, caminhavam na calçada que os conduzia ao 

“Balcão do Marquês”, vinha sempre à baila esta irritação de Marília que, 

insistindo nos saltos altos, teimava em manter a elegância dos seus passos 

de deusa sobre as pedras tortas do passeio. Gustavo sorria, divertido, mas 

acudia em defesa do excelente trabalho dos calceteiros portugueses que - 

dissertava ele -, no século XVI, haviam transformado o Castelo de S. Jorge e 

os seus arredores em fantásticos locais de romaria, ao assentarem os 

famosos tapetes de pequenas pedras de calcário branco, cortado a espaços 
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por linhas de pedras de basalto negro, num desenho em ziguezague. Único 

no mundo e arredores, insistia ele, enquanto a amparava, procurando 

impedir que ela se desmoronasse e ganhasse mais aversão àquela calçada. 

Gustavo era um jovem de sorriso fácil e envolvente que rapidamente a 

cativara. Alto, com um olhar azul líquido que acentuava ainda mais o negro 

do cabelo rebelde que ele, num tique irritante, insistia em domar. Marília 

era baixa, bastante mais baixa do que ele, era uma morena de olhar sereno. 

Gustavo admirava nela a sua elegância e bom gosto, mas, sobretudo, o 

enorme bom senso e pragmatismo com que se regia nos momentos das 

grandes decisões.  

Cedendo às memórias e às razões de Gustavo, ainda assim Marília 

questionava por que razão os calceteiros não se teriam contentado apenas 

com o Castelo e seus arredores? Caminhava, insegura, na calçada, em 

direção ao Marquês de Pombal. Parou um instante para descansar os seus 

pés doridos e o seu olhar deteve-se nos belos e deslumbrantes tapetes de 

desenhos, que fazem de Lisboa a cidade de referência deste tipo de 

pavimento artístico.  

Admitindo que Gustavo tinha razão, entrou no café, sentou-se ao 

balcão e o senhor Júlio gritou para a copa o pedido que Marília já não 

precisava de formular. Era o mesmo café onde ambos se sentaram, ao fim da 

tarde, durante seis meses, para saborearem o Irish Coffee e as fantásticas 

tartes de fruta da D. Gisela, que lhes garantiam a boa disposição e a energia 

para o resto do dia. Um ritual viciante de que ambos não prescindiam e do 

qual se riam, cúmplices, da mesma gulodice que marcava a transição entre o 

final do dia de trabalho e o início da sua vida a dois. 

— Boa noite, menina Marília. — saudou o senhor Júlio — Temos a 

primavera à porta. Já viu as ameixeiras, todas cobertas de flor? 

— Quem é que consegue olhar para as árvores e caminhar nesta calçada 

infernal sem torcer um pé ou dar um trambolhão? — replicou ela, esgotada. 

— Menina, — condescendeu o senhor Júlio — os nossos olhos não veem tudo 

ao mesmo tempo, temos de saber ver só o que nos interessa. Mas não 

podemos deixar de ver a beleza em cada estação da vida. É primavera. A 
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natureza começa a vestir-se, de novo, de cor e de beleza. Se não a vemos 

agora, já não a vemos mais… Tudo passa tão depressa… - sentenciou o 

senhor Júlio, num estímulo paternal de quem sabe a tristeza que inunda o 

coração da jovem. 

Marília anuiu, com um movimento de cabeça. Com efeito, haviam 

passado já dois anos desde a morte de Gustavo. Namoraram três meses e 

decidiram casar, assombrando, com isso, as famílias de ambos, que 

chegaram a pensar que Marília estaria grávida.  

Mas não, apenas se amavam e se entendiam tão bem, com tanta 

afinidade e de forma tão complementar que não viam razões para 

continuarem a viver separados.  

Porém, seis meses depois, não foi Gustavo quem Marília viu quando 

abriu a porta, naquela manhã de um dezembro sombrio e gélido, após uma 

noite de vigília, à espera que ele regressasse do Congresso. Talvez o avião se 

tivesse atrasado devido ao mau tempo.  

Mas a notícia chegou. A mais improvável notícia surgiu da voz rouca e 

hesitante do militar da PSP: Gustavo tinha sofrido um acidente na 2.ª 

Circular, era preciso ir vê-lo ao Hospital. Todavia, a verdade era maior que 

essa, e mais devastadora: Gustavo não resistira ao violento acidente. Não 

voltaria mais a casa. Não existia mais. Saíra da sua vida para sempre.  

Marília deu um longo sorvo ao café, procurando engolir o passado 

assim como quem toma rapidamente um comprimido. E o amargo de boca, 

do café sem açúcar, despertou-a para a necessidade de adoçar a realidade. A 

realidade era agora o tempo presente, quando mais uma primavera 

começava a afirmar a renovação da natureza, após um inverno longo, 

rigoroso e depressivo.  

Marília gostava de ler nos sinais da vida, procurando decifrar 

enigmas nos imperscrutáveis desígnios de Deus; ler mensagens que 

supunha estarem expostas à literacia das emoções; racionalizar os indícios, 

os sinais, crente, fervorosamente convicta de que nada na vida acontece por 

acaso. O mistério das coisas só existe até o conseguirmos decifrar e, então, 
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deixa de ser mistério e passa a ser um caminho, uma evidência e uma 

certeza ou, até mesmo, uma resposta às nossas perguntas mais essenciais.  

Tudo agora fazia sentido na cabeça de Marília; para eles a vida fora 

breve, mas intensa. Nada acontecera por acaso: tudo se tinha precipitado - 

três meses de namoro, seis meses de casamento - como se tudo assim 

estivesse traçado. Fora preciso viver intensamente, apressadamente, porque 

o tempo seria sempre curto para eles.  

A vida acomodou-se numa tranquila rotina, perturbada, de quando 

em vez, pelas memórias vivazes que traziam Gustavo à sua presença. 

Também essas a deixavam exaurida na reminiscência dos momentos 

marcantes, felizes e plenos, partilhados por ambos. Somente a saudade, 

sentimento póstumo, se instalava no coração e nos olhos de Marília e 

escorria, inconsolável, na tristeza desse vazio, que lhe deixara a vida oca, 

incompleta, inacabada. E só a ideia de que tinham vivido um para o outro a 

tranquilizava.  

Pegou no pacote de açúcar e as letras enormes, brancas, no fundo 

acastanhado com o timbre amarelo do “Nicola” despertaram-lhe a atenção: 

“HOJE É O DIA.” E, em letras menores, mas maiúsculas, como se fossem 

importantes, leu o aforismo “UM DIA VAIS ERGUER OS OLHOS E VER 

QUE O FUTURO COMEÇA HOJE”. “HOJE É O DIA”. Marília estremeceu, 

pensativa e desconfiada. Mais um enigma? O que significará isto? Releu o 

texto. Insistiu na ideia: “Hoje é o dia”… o dia de quê? De erguer os olhos e ver 

o futuro?  

Segurando firmemente no pacote de açúcar, Marília ergueu os olhos, 

de testa franzida, procurando a solução do enigma. À sua frente, do outro 

lado do balcão, o oficial da marinha, ou talvez um piloto (não era entendida 

em fardas, embora gostasse de apreciar a elegância de um homem fardado), 

parecia reproduzir o seu gesto, a sua expressão facial. Também ele, um 

bonito rapaz de olhos cinzentos, cabelo cortado rente e rosto de bela 

estrutura óssea, olhava em frente, de testa franzida. Demoraram o olhar um 

no outro e, enquanto ele concentrava nos seus olhos cinzentos todo o charme 

de um conquistador, seguro da vitória alcançada, Marília disfarçava o efeito 
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produzido, baixando os olhos, ruborizada. Rasgou o canto do pacote de 

açúcar, despejou-o no café, mexeu e colocou a colher no pires. Cortou um 

pedaço de tarte de framboesas e, antes de o comer, ergueu o rosto e encarou 

de novo o rapaz fardado. Lá continuava ele a olhar para ela, sério, mas com 

o riso a espreitar-lhe pelo canto dos olhos. O rapaz agitou-se, pôs-se de pé e 

guardou algo no bolso interior do casaco. Colocou o chapéu na cabeça e, 

elegante e airoso, caminhou em direção a ela, em direção à porta, e, num 

tom de voz profundo, mas meigo, despediu-se dela:  

— Até amanhã, Marília. Encontramo-nos aqui, amanhã? 

Perante o olhar incrédulo de Marília, o jovem aproximou-se mais e, com um 

sorriso franco e deslumbrante, esticou-lhe uma mão afetuosa e apresentou-

se.  

— Eu sou o Pedro Queirós. Sou piloto da TAP, cheguei esta tarde do 

Dubai e preciso de descansar, mas amanhã estou de folga… Hoje o destino 

impeliu-me a encontrar o futuro. Segui as instruções: ergui os olhos, olhei 

em frente e vi-a a si. Gostava de perceber se a Marília é o futuro que eu 

busco, que a vida me reservou. Não me importava nada de poder conhecê-la 

melhor. Dá-me essa oportunidade?  

— O que o leva a pensar que eu poderei ser o seu futuro, se nem 

sequer me conhece?  

Pedro colocou a mão esquerda no interior do casaco e tirou de lá um 

pacote de açúcar que mostrava agora a Marília. 

— Sempre acreditei que nada nos acontece por acaso. — Esclareceu 

ele. — Repare na frase deste pacotinho de açúcar: “UM DIA VAIS ERGUER 

OS OLHOS E VER QUE O FUTURO COMEÇA HOJE”. “HOJE É O DIA.” 

O que me diz a isto, Marília? Preciso de deixar o passado e começar a viver o 

futuro. Espero por si amanhã.  

Instintivamente, Marília tapou o pacote de açúcar com a palma da 

mão para que ele não o visse. Também ela se sentira alvo daquela 

mensagem e atribuíra-lhe o mesmo significado: o futuro começa hoje.  
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Agitou-se, inquieta. O passado viera-lhe à memória, trazendo-lhe o 

dia em que vira pela primeira vez Gustavo e em que o seu coração batera 

mais forte… como hoje. 

 

1.º Prémio  

Modalidade: Conto. 2.º Escalão. 

Pseudónimo: Teresinha de Jesus.  

 

 

 

 

  

 

Monet, Claude - Macieiras em Flor em Giverny, (1900-01), Museu D'Orsay, Paris. 
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O CENTAURO (SARAMAGO REVISITADO) 

O seu corpo suplicava para parar, mas a mente insistia em ignorar o 

cansaço dos dias e noites a cavalgar. Viu ao longe aquele grande lago azul, 

que ia para além do que a sua vista alcançava. Nunca antes o Centauro 

tinha contemplado semelhante coisa. Aproximou-se da margem, curioso. A 

água ia e vinha como se tivesse vontade. O seu corpo parecia recusar entrar, 

pressentindo o perigo. Raspou com o casco a areia, como que tomando 

coragem e avançou sem medo. 

Estava com sede, mas hesitou em beber. Aquela cor e aquele cheiro 

eram muito diferentes da cor e do cheiro dos rios da sua terra. A água 

insistia em arrastá-lo na sua direção e as patas enterravam-se na areia. 

Olhou em redor, cheirando o ar. Ninguém estava por perto, apenas aquele 

aroma desconhecido, que ocultava todos os outros odores. 

Mais calmo, baixou-se um pouco para beber. O sabor estranho a sal 

fê-lo cuspir ao primeiro gole. Aquela imensidão de água de nada servia. 

Estaria certamente inquinada. Recuou a custo, pois o lago parecia ter uma 

força que insistia em chamá-lo para si. 

Depois de tanto tempo a correr por montes e vales, merecia descansar. 

Lembrou-se do seu rio, na montanha com água cristalina, e das árvores 

cobertas de frutos silvestres na primavera. Amaldiçoou o dia em que 

decidira partir. Porquê? Não sabia. Apenas precisava de seguir em frente, 

na direção do horizonte, para qualquer outro lugar que não fosse aquele. 

Tinham passado meses, talvez anos, não sabia. Os últimos tempos foram 

especialmente dolorosos, os seus cascos estavam feridos de tanto cavalgar. 

Ao chegar ali, pensou que tinha terminado a sua viagem, mas os Deuses, por 

alguma razão, pareciam querer castigá-lo. 

Teria chegado ao fim do mundo? - pensou. Mais nada havia a fazer, 

estava cansado e com sede. Cheirou novamente o ar, tentando descobrir uma 

refeição ou um rio por perto. Aquele cheiro estranho, vindo da água azul, 

inundava os seus sentidos como se não existisse mais nada. 
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Finalmente o vento mudou, o aroma a laranjas maduras despertou-o. 

Levantou-se num salto, dirigindo-se para onde surgia mais intenso. A 

poucas centenas de metros, escondidas pela duna, estavam quatro 

laranjeiras carregadas de laranjas maduras. Não percebeu porque não tinha 

detetado o seu cheiro mais cedo, talvez estivesse demasiado cansado. O sol 

daquela tarde de verão fustigava-o sem piedade. Avançou por entre o capim 

até chegar à primeira laranjeira e colheu dois ou três frutos, que espremeu 

com as mãos para a boca, fazendo com que o sumo doce escorresse pelas suas 

barbas douradas pelo sol. Uma pequena serpente assustou-se e tentou fugir 

para debaixo de um penedo. Não seria o seu dia de sorte. Uma pequena 

patada e a cabeça ficou esmagada debaixo do casco. Baixou-se e pegou nela 

pela cauda, devorando-a sem lhe tirar a pele. Não era muito grande para 

tantos dias de jejum, mas, por agora, serviria para enganar a fome. Deitou-

se debaixo da árvore para, finalmente, poder dormir um pouco. Merecia. 

Ainda estava com sede, o sumo doce das laranjas e a água que tinha bebido 

pareciam aumentar cada vez mais a sua necessidade de se saciar, mas 

primeiro iria dormir. 

Encostou-se junto ao tronco e adormeceu profundamente, indiferente 

às moscas que insistiam em poisar sobre a sua pele suada. Teriam passado 

horas, ou minutos, para um Centauro o tempo é indiferente. Ele apenas 

queria comer e cavalgar. Talvez encontrasse alguma fêmea. Há muito que 

não via ninguém da sua espécie. Aquela necessidade animal estava a tomar 

conta de si, mais até que a própria sede. Precisava de uma fêmea, tomá-la-ia 

à força se fosse necessário. Mas tinha de se libertar de toda a tensão que lhe 

toldava os sentidos. 

Um cheiro conhecido inundou as suas narinas, levantou-se num salto. 

O seu corpo estava inquieto, parecia possuir uma força que não respondia à 

razão. Uma fêmea estava por perto. Avançou na direção do cheiro a cio que 

inundava o ar. Olhou em seu redor e nada; apenas umas gaivotas que 

esvoaçavam como que troçando de si. Parecia vir do mar. 

Lançou-se à água, sem medir o perigo, até ficar com os cascos 

mergulhados. As ondas iam e vinham, limpando os restos de terra das suas 
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patas. Seria uma partida dos Deuses para o enlouquecer? O seu corpo 

parecia querer entrar água adentro, mas, no seu pensamento, sabia que 

morreria se o tentasse. Nunca ninguém tinha visto um centauro a nadar, 

nem sequer dentro de água. Eles apenas se aproximavam das margens do 

rio para beber ou matar um qualquer animal desprevenido que se abeirasse, 

querendo saciar a sede ou a fome. 

Olhou para o fundo e, a poucos metros, uma figura vinha na sua 

direção. O animal recuou para terra firme. Instintivamente pegou numa 

pedra, esperando que o monstro se revelasse das profundezas. 

Não era nenhum monstro. Era uma fêmea, que aparecia vinda do 

nada, também ela curiosa com aquele ser que invadia, sem pedir licença, o 

seu lar. O Centauro cheirou novamente o ar tentando confirmar se ela 

estava recetiva. O seu instinto disse-lhe que sim, mas também não 

importava. Aproximou-se dela, sem no entanto entrar com o seu tronco de 

homem na água fresca. 

— Que faz aqui um centauro? — perguntou a ninfa do mar mostrando 

o seu tronco desnudado fora da água. 

O Centauro não respondeu. O seu corpo estava demasiado excitado 

para sequer pensar. Ela nadou um pouco para a sua beira. Não parecia ter 

medo, sentia apenas curiosidade perante aquele ser, meio cavalo meio 

homem. Também ela sentiu um desejo arrebatador, mas não podia dar a 

entender o fogo que crescia dentro de si. Contemplou o seu corpo musculado 

sem saber o que a excitava mais, se o animal se o homem. 

O Centauro achou estranho ela não ter medo de si, porque era normal 

as fêmeas fugirem à sua passagem. Esperou na margem que a Ninfa fosse 

ao seu encontro. Só então reparou no seu corpo de peixe, que desaparecia à 

medida que emergia da água, dando lugar a um corpo esbelto de mulher. 

Estariam os seus olhos a enganá-lo? Pela primeira vez, desde há muito 

tempo, sentiu medo e recuou um pouco mais para terra firme. 

Ela percebeu, no seu olhar, a besta que existia no Centauro e tentou 

afastar-se para o fundo do mar. Tarde demais. Ele cavalgou rapidamente na 

sua direção e agarrou-a com fogosidade, arrastando o seu corpo para fora de 
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água e possuindo-a, até que o animal em si acalmasse e o seu pénis hirto 

deixasse a semente dentro dela. E possuiu-a uma e outra vez, até que o 

homem pudesse ser novamente dono do seu corpo. 

Decidiu ficar mais um pouco até partir novamente. Talvez voltasse à 

sua terra, ou então procurasse, a norte, um sítio de onde não sentisse 

vontade de partir. O desejo voltava cada vez mais forte, aquele ser da água 

encantava-o como nenhuma outra fêmea o fizera anteriormente.  

Nas semanas seguintes procurava-a à beira mar. Ela já não fugia, 

pelo contrário, procurava-o na maré baixa, para se envolver com aquele ser 

de corpo rude, que a possuía sem pudor ou sentimento.  

Um dia, o seu corpo não se transformou ao sair da água. A sua 

metade de peixe permaneceu para sempre e a sua barriga parecia crescer 

como a das éguas que ele emprenhava quando era jovem.  

  — Os deuses amaldiçoaram-me e vão dar-me um filho teu! — gritou, 

desesperada, a Ninfa. 

Ele ficou surpreendido. Um filho! Tudo o que um centauro pode 

desejar na vida. Tinha de ser um macho. Iria levá-lo logo que nascesse para 

a sua montanha e ensiná-lo-ia a galopar por entre montes e vales. Saberia 

como matar as víboras e evitar que elas o picassem. Um filho macho! Não 

lhe faltaria carne no inverno, a sua linhagem perduraria para sempre. 

Agora percebia porque tinha partido da sua terra. Afinal sempre tinha 

chegado ao seu destino, ao fim da sua viagem. 

— Vou ficar com ele para mim. Viverá no mar e nunca mais o verás! 

— exclamou a ninfa, agora sereia.  

Na sua voz já não existia a doçura de quando partilhavam os seus 

corpos, mas a raiva e o ódio, por aquilo que ele lhe tinha feito.  

O Centauro não disse nada. A fúria apoderou-se de si. Pegou num 

velho tronco que se encontrava à beira mar e arrancou com os dentes a sua 

casca.  

— Não! — gritou ao vento.  

Aquele era o seu filho, só seu, a bem ou a mal. 
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A Ninfa afastou-se para fora de pé. Ali estaria segura. Iria esperar até 

que o filho nascesse e levá-lo-ia para longe, para que nunca conhecesse o pai.  

Por fim nasceu. Era um ser estranho, não era um centauro e também 

não tinha uma cauda de peixe como nos seus pesadelos. Tinha apenas duas 

pernas, que não aguentavam o seu corpo. O seu coração só acalmou, quando 

viu, entre as suas pernas, o apêndice que iria perpetuar o seu nome.   

Ela beijou-o indiferente ao seu aspeto. Era o seu filho, o primeiro e o 

único. Mergulhou e viu a aflição do menino, pelo que o trouxe novamente à 

superfície para que respirasse.  

— É um ser da terra! — disse por entre lágrimas.  

O Centauro aproximou-se e viu a água que corria dos seus olhos. 

Achou estranho, e colocou um pouco na ponta da língua para provar. As 

lágrimas sabiam à água daquele lago onde ela vivia. 

Os dias passavam devagar, até que o vento começou a soprar do sul e 

com ele chegaram o calor e as laranjas maduras. Olhou para o seu filho que 

iniciava os primeiros passos. Estava sentado à beira mar, construindo 

castelos na areia com pequenas conchas que a Ninfa lhe trazia do fundo do 

mar. Chegara a hora de partir. Cavalgou na sua direção, pegou na criança 

assustada e partiu de volta à sua terra, sem olhar para trás, não chegando a 

ouvir os gritos de desespero da fêmea.   

Ela ficou à espera, entoando dia e noite a canção com que embalara o 

filho, quando ainda era o seu bebé, na esperança de que um dia ele a ouvisse 

e voltasse para os seus braços. Os filhos da terra que se aventuravam nos 

seus domínios, não sendo capazes de resistir, navegavam enfeitiçados na 

direção daquela melodia a caminho da morte. 

2.º Prémio  

Modalidade: Conto. 2.º Escalão. 

Pseudónimo: Abel Braulio 
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Botticelli- Atena e o Centauro (1482), Galleria de Uffizi, Florença  
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25 de Abril 

 

Quem sou eu? 

Já fui tudo e agora nada  

Pertenço a quem me prendeu  

Sou a nota mais triste desta balada  

 

Ou estou ainda presente? 

Na esperança de um povo  

Num olhar que não mente  

Que pensa em começar de novo 

 

Sou grito mudo de mudança 

Sou eu a fé de uma oração  

Que, se quem espera sempre alcança,  

Voltarei sem pedir perdão 

 

Não estou vencida  

Nunca acabada  

Tão pouco rendida,  

Porém calada  

 

A quem deixei, deixei perdido  

Até voltar deixei saudade  

Quem eu criei será sempre destemido    

Criado no seio da liberdade 

 

1.º Prémio  

Modalidade: Poesia. 1.º Escalão.  

Pseudónimo: Liberté 
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A Caminhada da Razão 

 
 

Desci as escadas, suspirei, 

Comecei a ouvir ruídos em meu redor, 

Fechei os olhos, suspirei e andei! 

 

Foi a maior caminhada que fiz, 

Caminhava para a minha morte! 

Comecei a pensar no que sempre quis 

E no que tinha sido a minha sorte! 

 

O meu coração começou a palpitar de um modo forte 

E tudo o que via resumia-se à escuridão! 

Decidi, então, despertar, acender a luz e chamar-me à razão! 

 

Abri os olhos e nada temia… 

Vi, então, assim, uma grande escultura, 

Escultura que trazia serenidade e não fobia! 

 

Olhei em redor e agora tudo via, 

Via as surpresas da natureza  

E maravilhava-me com a sua beleza! 

 

2.º Prémio  

Modalidade: Poesia. 1.º Escalão. 

Pseudónimo: Seana Fray 
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Gonçalves, Rob , pintor surrealista, Canadá 
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PORTUGAL ATUAL 

 

Eu vou falar de um estado, um estado que faz o povo perder a lucidez 

Eu vou falar de um estado, o estado português: 

Outrora um país conquistador e forte 

Presentemente um país em que o povo desespera, sem sorte… 

Uma nação liderada por um estado repressor 

Um país tornado insignificante e sem valor 

Onde todo o honesto trabalhador se sente escravizado 

Foge do país em busca de um melhor ordenado 

Tudo isto que está a decorrer 

É no mínimo lastimoso de se ver 

Tudo porque os governantes pouco se parecem importar 

Com este rumo desesperante que o país está a levar 

Tentam mostrar-se solidários em toda esta recessão 

Deviam era ter vergonha, pois é graças a eles que estamos nesta situação! 

Mas é normal, eles não estão a ser afetados 

Todos têm carros com valores de luxo, todos eles importados 

Estão sempre a falar em contenções de despesas 

Mas se nos contemos mais nem comida temos para pôr nas mesas 

E vejo taxas de suicídio a aumentarem cada vez mais 

Famílias que não conseguem pagar despesas de numerários irreais 

O país caminha para um final em ruínas 

Faculdades são impossíveis, não há dinheiro para as propinas 

Empregabilidade é como um puzzle sem solução 

E quando encontras pedem-te dedicação e em troca dão-te exploração 

Sou um jovem estudante e já tenho medo de crescer 

Que país encontrarei? 

Será que terei uma profissão digna para exercer? 

Temos um Estado que lidera o país rumo a uma ruptura total 

É assim que se vive neste nosso Portugal! 
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3.º Prémio  

Modalidade: Poesia. 1.º Escalão. 

Pseudónimo: Lutex 

 

 

 

 

Gonçalves, Rob , pintor surrealista, Canadá 
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Nostalgia 

Não sei porque tanto me fascinam 

O verde, o azul, o vermelho e o amarelo  

Mas sei bem que essas cores me mimam 

Porque dissolvem na paisagem o gelo 

E tingem aquela paisagem e a sublimam 

E me incitam para um desejoso duelo  

Entre mim e a paleta em que se afirmam!  

 

Tudo me leva a esse encontro arrebatado  

A essa outra margem do meu grande rio 

Feito de ondas do meu cabelo entrançado 

Perdidas no leito onde paira um barco vazio          

Nas voltas e reviravoltas do tempo passado     

Que rindo de mim também eu delas rio           

Enquanto viajo nesse barco ancorado!  

 

Ergue-se a noite arrebatando ao horizonte  

O véu azul, tão límpido quanto uns olhos que lá vi  

Fitando sem cessar os vermelhos lábios em tua fronte 

Levemente roçando o amarelo das giestas, eu bem senti  

Ó minha terra, meus braços hão de ser uma ponte 

Que encurte a distância para que te toque daqui 

E os ventos me tragam a imagem do teu verde monte! 

 

1.º Prémio  

Modalidade: Poesia. 2.º Escalão. 

Pseudónimo: Paleta de Cores 
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Turner, William, El Temerário remolcado al dique seco, 1839, Museu Britânico, Londres 
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Grita que me adoras 

 

Tu hoje estás longe, 

Partiste, 

E eu preciso de ti! 

Eu quero falar-te, 

Mas não estás aqui. 

Já partiste, 

Sem promessa de voltares. 

Não sei o que fazer 

E pensei em mandar-te uma mensagem. 

Não sabia o que escrever, 

Mas lembrei-me, 

Lembrei-me daquele primeiro dia, 

O teu sorriso, o teu jeito e fiquei feliz. 

Ainda não me esqueci de ti, 

Ainda estás no meu pensamento. 

Eu preciso que grites, 

Grita que me adoras! 

A saudade de te ter, 

A tua ausência… 

Preciso de ti, e tu? 

Eu também, todos os dias, mas… 

Mas?! Desejas-me? 

Não sei, talvez, é difícil… 

Eu sei, mas diz-me, confessa-me! 

Não sei o que te dizer! 

Então ouve-me. 

Tu chegaste sem avisar 

E levaste-me, 

Roubaste algo que ainda não tinha, 
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Tiraste-me a vontade de viver, 

Levaste-me o olhar, o brilho dos meus olhos. 

Eu quero sentir-me feliz, 

Do teu lado, como sempre fui. 

Tudo o que aconteceu 

Teve e tem importância, 

Porque ainda te amo! 

Como sempre amei… 

Não imaginas as saudades que tenho de nós! 

A mágoa invadiu o meu corpo, 

Não consigo dormir! 

Quero esquecer-te, 

Simplesmente não consigo. 

Não me entendes? 

Sim, mas… 

Mas o quê? Diz-me! 

Eu não quero saber mais das tuas juras, 

Eu cansei-me! 

Eu sei, mas… 

Eu também estou farta e não quero mais sofrer, 

Afastei-me para não voltar a ver-te, 

Mas cometi mais um erro ao fazê-lo. 

Esperei-te e espero ainda… 

Mas sei que acabou. 

Ontem eras desejo, 

Hoje és incerteza, 

E sei que o futuro não será perfeito. 

Eu queria a certeza do teu beijo, 

Eu queria ser tua rainha, 

Seria um sonho realizado. 

O que fizeste para me deixar assim? 

Cumpre as juras que fizeste, 
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Juraste não me deixar 

E o contrário fizeste! 

Tanta marca que ficou, 

Vejo o tempo que passou, 

E a saudade que ainda marca… 

Volta! 

Necessito! 

Regressa… 

E nunca mais me deixes, 

Não me deixes sem ti! 

 

2.º Prémio  

Modalidade: Poesia. 2.º Escalão. 

Pseudónimo: Ariele 

 

 

Gérard, François, Eros y Psique, 1798, Museu do Louvre, Paris 



44 

 

POSFÁCIO 

 

Fernando Carita deixou-nos o desafio de abrirmos trilhos no deserto, vencendo 

a infinita aridez da areia e permanecendo no encalço do oásis que, algures, se oferece 

aos que buscam um caminho na senda de um “bem” possível, mas difícil de alcançar. 

Como legado, temos connosco as “chaves abertas da casa da sua poesia” e, à porta, 

um “mapa do tesouro “, convidando-nos a entrar e a descobrirmos o seu lugar. Lá 

dentro, somos impelidos a transpor a penumbra da iniciação, já atravessada por um 

ténue brilho, enviando reflexos para sábios enigmas que se vão desocultando em 

sucessivos graus de revelação.  

Envolvidos no desafio, precisamos de seguir o fio de Ariadne, que promete 

levar-nos à ambicionada joia do saber. A luz, inicialmente frágil, corporiza-se num foco 

ainda baço a tornar-se faiscante, ora baralhando os nossos passos ora embrenhando-

nos numa perseguição perseverante. É misterioso este caminho que requer insistência, 

mas que oferece, à chegada, uma preciosa recompensa. E eis que se abre a porta para 

o abrigo onde se encontra, escondido, o cofre de palavras, inquietas, a estoirarem de 

ansiedade para partirem à procura de todas as possibilidades de sentidos, em 

múltiplos arranjos de combinações, contrastes, ritmos, harmonias, sonoridades, 

conotações, variações. 

No exterior da casa, vai-se compondo um maravilhoso jardim, onde se sentam, 

connosco, as palavras feitas sementes carentes de serem semeadas. São, inicialmente, 

tímidas essas sementes, à espera de ágeis mãos que as acarinhem e aninhem para se 

expandirem em raízes e germinarem em caules, que vão crescendo em direção ao sol 

que impulsiona a floração, a frutificação e a maturação. Algures, no recanto mais 

encantador do jardim, ergue-se a frondosa árvore apetecida do conhecimento do bem, 

que o poeta deixou para nós em crescimento, não recusando alimento a quem busca 

saciar-se nos seus frutos, recolhendo, assim, a singular inspiração para o bom uso das 

palavras, matéria-prima da poesia pelos deuses abençoada.  
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Esta matéria-prima continua a ganhar forma em poesia e em textos contadores 

de histórias, expressivos de ideais, subjetividades, emoções, tradutores de conceitos, 

de interventivas e comunicadoras mensagens dirigidas a cuidadas reflexões. 

E, assim, continuaremos a visitar a “Casa da Poesia “, buscando energia na 

Árvore da Vida, que persistirá em erguer ao alto os seus ramos, fornecendo os frutos 

de onde se retirarão os minerais para se fertilizar a terra que dá alimento aos “ lírios 

deste jardim“. 

  

Judite Morais 
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