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De herança 

Te deixo não o caminho 

Senão as solas rotas dos meus sapatos, 

 

E deixo-te não a caminhada 

Senão a nudez em ferida dos meus pés, 

E deixo-te não os meus passos 

Senão a poeira dos caminhos; 

 

De herança 

Te deixo ainda não as minhas palavras 

Senão a poeira ou o cansaço do seu silêncio, 

 

E deixo-te não a memória da minha sede 

Senão a localização exata 

Do vazio ainda verdejante 

De ter estado aqui, 

E deixo-te não os meus olhos 

Senão a cicatriz no rastro de espreitar 

Pelas frinchas do mutismo da casa, 

E deixo-te não o meu Deus ou o meu não-deus 

Senão pura a sempre interseção em clandestinidade de ambos, 

 

E não te deixarei o trovão do ser 

Antes o seu ribombar 

E também o relâmpago que um dia mais tarde cairá 

Sobre o nada, 

E não te deixarei sequer vestígios de morte 

Ou de vida 

Antes uma eternidade em botão ainda 

Que deverás cuidar agora com o desvelo 

Do jardineiro obstinado de um doloroso deserto. 

 

E deixo-te não os meus joelhos porventura demasiado usados 

Senão os ângulos silentes da sua prece 

Perigosamente já dobrados sobre a curvatura hipnótica do abismo 

Da casa a meio do caminho. 

 

 

Fernando Carita, in  A Casa, O Caminho 
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PREFÁCIO 

 

A linha de partida do concurso “Prémio Literário Fernando Carita” 

irrompeu do desejo de se criar o desafio da descoberta e aprimoramento de 

talentos para a arte da escrita a partir do exemplo da obra de um professor. 

Espera-se que esta iniciativa se prolongue por percursos que não se 

detenham em nenhuma linha de chegada, uma vez que qualquer caminho se 

deve transformar em novas rotas que levem a novos destinos, num 

crescendo imparável de realização. 

Tendo-se lançado como uma tímida iniciativa, que poderia não 

encontrar seguidores, o concurso atinge, com o seu terceiro ano de 

existência, um sentido de progressão. Constata-se que têm vindo a 

aumentar os concorrentes, quer na modalidade de conto, quer na 

modalidade de poesia, numa evidência da supremacia que as histórias, 

assim como a efusão lírica do eu, adquirem na vivência humana. 

A partir deste número da perfeição, deseja-se que as futuras edições 

continuem a integrar autores que sejam cada vez mais uma revelação, 

mostrando-se, assim, as ambições de uma comunidade educativa que não se 

contenta com a trivialidade, querendo dar a conhecer as suas 

potencialidades. 

Num anseio de se entrelaçarem diversas artes que a escola se orgulha 

de possuir, a escrita passa a aliar-se ao desenho, escolhendo-se trabalhos da 

autoria de alunos de Artes para se ilustrarem os textos premiados. Assim se 

perspetiva envolver cada vez mais participantes, que, satisfazendo a 

necessidade humana de se propiciar alimento ao espírito, terão a ousadia de 

responder ao apelo da criação. 

Pretende-se, portanto, manter o elo da escrita e da pintura, através de 

combinações de tintas e de palavras que se vão entretecendo num contínuo 

de textos e de telas que mostram as aspirações de uma escola movida pela 

exigência de se lançar, sempre, num espaço de projeção. 
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Se este concurso já criou raízes, há de continuar a arremessar em 

altura o seu tronco e ramos, florescendo e frutificando, de modo a que se 

apresente como um espaço de reflexão anual para as possibilidades de 

alcance dos elevados valores para os quais os nossos autores remetem, 

persistentemente, através da moralidade das suas composições. 

As ideias que vão sendo transportadas ao colo das tintas e das 

palavras teriam mais dificuldade em vencer as malhas do silêncio, se não 

encontrassem estas formas de expressão. É, então, necessário que os 

espíritos deem provas de estar vivos, num eterno recomeço que lança o 

estímulo da renovação. 

 

Judite Morais 
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A Cidade sem Luzes 

 

Elane saíra de casa sorrateiramente, depois de se ter preparado para 

começar o seu ritual noturno semanal. 

Ao chegar à casa abandonada, subiu as velhas escadas de pedra que a 

conduziam ao exíguo terraço.  

Os pequenos azulejos coloridos que cobriam o chão traziam-lhe 

memórias de quando ainda conseguia ver luz. A verdade é que, naquela 

cidade, ninguém a conseguia ver, com exceção das crianças, mas, à medida 

que estas cresciam, iam perdendo o brilho do olhar e, mais tarde ou mais 

cedo, deixavam também de ver a luz. 

Deitou-se por cima desses fragmentos dolorosos que avivavam a sua 

memória e fechou os olhos. Pensou nos sonhos que tivera nessa semana. Um 

céu azul e claro, um mar também azul, vivo, dançando ao som das leves 

correntes de ar, inúmeras flores, todas elas formosas, graciosas e tão 

garridas. Mas o mais importante era aquela enorme figura imponente, 

conhecida como Sol, que irradiava quentes raios luminosos, carregados de 

esperança. Ela queria viver naquele mundo. 

Abriu os olhos a medo. A noite continuava escura e sombria, tal como 

quando chegara. Sentiu lágrimas a fugirem-lhe dos olhos. Porque é que o 

mundo era tão egoísta, tão mau, tão pessimista? Ela não pedia muito, só 

uma réstia de luz, por uns segundos, nada mais. O seu desespero 

transformou-se numa tremenda revolta, e foi então que se levantou e elevou 

os braços ao céu, gritando fervorosamente: 

― Porquê, mundo? Que mal te fizemos? Que mal te fiz eu? Sempre 

procurei em ti sinais de beleza e alegria e tu tiras-me o direito a vê-los? 

Porquê? Estou cansada de viver cega! Eu quero ver mais! Quero viver mais! 

― Então, vais desistir!― disse uma voz por entre a escuridão. ― Nunca 

me pareceu que fosses ceder às dificuldades, mas parece que me enganei… 

― Quem está aí? ― perguntou Elane, surpreendida e um pouco 

assustada. 
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― Não pretendia revelar a minha presença, mas parece-me que 

precisas de ajuda. 

A personagem misteriosa caminhou em direção a Elane, até estar 

frente a frente com ela. Depois disse: 

― Sou o Hugo. Lembras-te de mim, não te lembras, Elane? 

Elane sentiu o coração a bater. Ele tinha razão. Ela lembrava-se. 

Aquele rapaz de cabelos escuros e olhos brilhantes era-lhe familiar. 

Reconheceu o rosto alongado, mas surpreendeu-se ao deparar-se com um 

sorriso largo e, de certa forma, comovente. 

― Sim. ― acabou por responder ― Hugo, de “O pensador”, certo? Vi-te 

uma vez em criança, mas não te teria reconhecido, se não me tivesses dito o 

teu nome. 

Hugo sorriu. Ao fim de tantos anos, ela ainda se recordava dele. 

Mirou-a por uns instantes. Os cabelos castanhos longos e os olhos cor de 

âmbar de alguma forma o cativavam desde que a conhecia. Ao sentir-se 

corar, continuou. 

― Sabes, eu era a única criança que havia nascido sem conseguir ver 

luz, mas, um dia, tu interpelaste-me e disseste «Não te preocupes, a luz vem 

com pensamentos felizes». Foram essas tuas palavras que retiraram o 

nevoeiro dos meus olhos. Agora sinto-me em paz e não só vejo a luz como 

sinto toda a sua presença. Percebi que não é aquilo que olhamos que nos 

permite vê-la, mas, sim, a maneira como olhamos para ela. 

― Receio não entender. ― respondeu tristemente Elane ― Acho que 

perdi a capacidade de sorrir e de sentir a luminosidade. 

― Isso é estranho, vindo de uma pessoa cujo nome significa 

“reluzente”. ― comentou Hugo ― Não te apoquentes, acendeste a luz da 

minha vida e vou ajudar-te a recuperares a tua. Responde-me só a esta 

pergunta: - Porque procuras a luz de noite e não de dia? 

― Eu não consigo vê-la em nenhuma dessas alturas, mas, durante o 

dia, deparo-me com rostos fantasmagóricos, histórias trágicas e aterradoras 

e milhares de olhares baços… é impossível encontrar luz nessas condições. ― 

afirmou ela, num tom melancólico. 
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― Então é por isso que a buscas sozinha. ― afirmou Hugo, 

pensativamente. 

De seguida, permaneceu em silêncio por um tempo que pareceu 

eterno. Deambulava nos seus pensamentos, quando a voz da jovem o 

interrompeu: 

― Quero pedir-te, se for possível, que me faças ver o Sol. 

Hugo mirou-a estupefacto. Libertou um suspiro, dizendo: 

― Não podes procurar uma estrela diurna à noite… vamos ficar-nos 

pela luz, o Sol vem depois. 

Elane confirmou com um aceno de cabeça: 

― Então o que tens para me dizer? 

Aquelas eram as palavras pelas quais Hugo esperava. Nessa noite, o 

rapaz explicou que tudo o que nos rodeia tem um lado bom, que não existe só 

na beleza, mas que também está presente na natureza. E o exemplo que lhe 

deu foi o da rosa. «A rosa ― dizia ele ―  é uma flor. Tem a cor do sangue e 

tem uma vida tão curta, tão efémera, que relembra a dor, tem espinhos que 

nos magoam e perde facilmente as pétalas. No entanto, nunca está sozinha; 

está rodeada pelos quatro elementos e a sua cor, que representa o Amor, 

permite-lhe ter um papel relevante nas histórias românticas.» 

Elane experimentou uma enorme felicidade. Sentia que nada mais lhe 

parecia feio, frio ou distante. Agradeceu a Hugo e combinaram voltar a 

encontrar-se na noite seguinte.  

Quando voltou para casa, já de madrugada, a jovem deparou-se, no 

caminho, com o pai, Pietro. Reconheceu nele uma expressão de preocupação, 

muito bem camuflada pela cara irritada, mergulhada na desilusão. Pietro 

agarrou-a por um braço e arrastou-a para casa, onde iniciaram uma acesa 

discussão. 

― Como te atreveste a sair de casa? ― gritou ele ― O que pretendes 

com isto tudo? Espera, eu sei: estás convencida de que no céu vai aparecer 

um corpo reluzente que levará todas as nossas mágoas… Oh! Não é tão 

comovente? 

Elane percebeu o tom trocista na voz do pai, o que a deixou fora de si. 
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― Porque é que não me deixas em paz? ― gritou ela ― Estás sempre a 

dizer para acordar para a vida… Pois fica sabendo que o fiz esta noite. O 

problema não está nos meus sonhos, mas no facto de vocês não terem 

coragem para admitirem os vossos! 

― Então, diz-me lá o que aprendeste assim de tão valioso? Não me 

digas que já vês luz? ― perguntou-lhe o pai. 

― Ainda não, mas é só uma questão de tempo. Agora vejo o mundo 

com mais alegria. Estou, finalmente, feliz. Um amigo fez-me ver que há 

sempre algo de bom em tudo o que nos rodeia. 

― Ai sim? Então porque não me dizes, filha minha, o que há de belo 

na morte, na aflição, na tristeza e na perda? Não te iludas com as palavras 

bonitas de qualquer pessoa!  

Elane ficou sem palavras, não sabia o que responder. Será que o seu 

pai tinha razão? Estaria assim tão iludida que não via a verdade? Não podia 

ser, ela não queria acreditar nessa realidade. Desiludida, começou a chorar e 

Pietro, ao ver no que o seu discurso tinha resultado, retirou-se sem proferir 

mais uma palavra. 

Depois de já estar ensopada num mar de lágrimas, Elane sentiu uma 

mão a aconchegar-lhe o rosto de forma carinhosa. Era a sua mãe, Egídia. 

A filha confessou-lhe toda a sua tristeza e a mãe ouviu-a sem a 

interromper. Contou-lhe que temia viver sempre na escuridão, que queria 

ver mais além do puro objeto e da sensação, mas que tinha medo de se estar 

a iludir. Falou-lhe de Hugo e de como as suas palavras a confortavam. Mãe e 

filha permaneceram abraçadas durante todo o dia. Já de noite, mas antes de 

Pietro voltar para casa, Egídia disse à filha: 

― Minha querida, gostava de poder destruir todos os males do mundo, 

mas não tenho como. Se esse moço de quem falas tem as respostas às tuas 

perguntas, procura-o, ouve-o e depois conta-me tudo. 

Elane apercebeu-se de que a mãe tinha razão e, sem mais delongas, 

correu apressadamente até ao velho terraço. 

Lá estava ele. Mal a viu, Hugo soltou um dos seus naturais sorrisos e 

ela percebeu que era um convite para se sentar ao seu lado. Ela assim o fez. 
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― Hugo, como se deve viver a vida e em que é que a morte é bela? ― 

perguntou, algo preocupada. 

Mais uma vez, conseguira espantá-lo. Quando ele começou a falar, ela 

concentrou a mente de forma a não perder uma única palavra. 

― Duas pedras ― começou ele ― estavam enterradas na areia que o 

mar escavou. Acabaram por ser levadas pelas correntes. Uma delas 

prendeu-se numa saliência da rocha enquanto a outra ficou à deriva. Ao 

longo do tempo, as águas foram-nas desgastando e elas foram-se tornando 

em areia. A que ficou na saliência permaneceu ali, até se desvanecer por 

completo, enquanto a outra viajou pelos vários oceanos. Cada uma das 

areias retém as experiências de uma vida, juntas vão formando outras 

pedras e, quando o mar as for buscar, estas vão decidir ficar numa saliência 

ou andar à deriva. 

Ao fim de vários minutos a pensar, Elane sentiu os olhos a ganharem 

vida. Olhou para Hugo e disse: 

― Já percebi! A nossa vida somos nós que a construímos e a morte não 

é bela. Contudo, podemos e devemos aprender com os erros, de forma a 

sermos felizes e a não sentirmos tristeza. 

―É quase isso. ― respondeu Hugo, bastante feliz, ao ver que ela o 

estava a conseguir compreender. ― A tristeza é, infelizmente, uma realidade 

que não podemos negar. É importante senti-la, chorar, gritar, fazer o que for 

preciso, desde que depois nos consigamos levantar, sorrir e sonhar. Agora 

fecha os olhos, já estás capaz de ver tudo, nada mais tenho a explicar-te. 

Elane fechou os olhos. Dessa vez não se preocupou com cores vivas 

nem com paisagens deslumbrantes. Imaginou, simplesmente, uma paisagem 

que conhecia, a praia, que a fazia lembrar das histórias de Hugo. Dessa vez, 

ao abrir os olhos, deparou-se com pequenas luzes intensas, vindas do céu. 

― As estrelas apareceram! ― gritou, emocionada. 

― Sempre estiveram aí, mas só agora as vês. 

Os dois voltaram para casa dela e a luz do seu olhar era tão forte que 

todos os que olhavam para ela sentiam essa luminosidade, tal como 

acontecera com Hugo no passado. Nessa manhã, todos os habitantes da 
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cidade observaram, juntos, o nascer do Sol mais esplendoroso que já  

existira. 

                                                                                                                                                                                        

1.º Prémio  

Modalidade: Conto. 1.º Escalão. 

                                                                                   Pseudónimo: Ana de Luz   

 

 

Telmo Veiga, 11.ºA1, 2016-2017 
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A salvação 

Normalmente, ia sozinha para a escola e fazia um percurso de quinze 

minutos, aproximadamente umas quatro músicas num passo acelerado. ‘Boa 

aluna’ segundo os meus pais (adotivos), encaminhada para a universidade, 

parecia que a minha vida estava há muito tempo planeada. 

Caminhava eu então sozinha, no meio da multidão, indo para a 

escola. Todos os dias passava por um centro de música (o qual eu 

frequentava e onde aprendi a tocar piano) e foi num desses dias que vi um 

cão, parado no meio da rua, a olhar para a entrada do Centro. Estranhei, é 

claro, e o que estranhei ainda mais foi que eu tivesse sido a única a reparar 

no cão estático. Eu, amante de animais, fui ter com ele e fiz-lhe umas 

festinhas para ver se se movia, mas nada… continuava ali, a olhar para um 

ponto fixo. Tentei posicionar-me de maneira a que conseguisse ver a partir 

da sua perspetiva, e apercebi-me de algo que brilhava. A luz piscava como se 

estivesse programada com um padrão. Entrei, olhei para trás e o cão já lá 

não estava.  

“Ok, talvez o cão tivesse sido só imaginação minha.” - pensei.  

Encontrava-me na entrada, cumprimentei os contínuos, que já me 

conheciam, fui ter com a luz que piscava e, à medida que me aproximava, 

conseguia ouvir uma música, parecia-me ser eu a única que a conseguia 

ouvir. Cheguei ao local e percebi que a luz e a música vinham de uma gaveta 

transparente, onde eu normalmente guardava as notas. Abri e vi uma bola 

de cristal. Era tudo o que havia ali, para além das minhas anotações. Peguei 

na bola e, nesse preciso momento, comecei a sentir um formigueiro nas 

mãos. Era fascinante, a luz já tinha deixado de brilhar e a música parara. 

Era uma brincadeira, claro. Talvez houvesse um sensor que fizesse com que 

a música e a luz que a acompanhava se desligassem quando sentisse algum 

toque. Sim… era a razão mais óbvia, por isso voltei a colocá-la onde estava, 

mas, assim que a larguei, a música e a luz voltaram a surgir. 

“Bem, acho que terei de a levar comigo.”- pensei. 
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Guardei-a no bolso, não tinha mais do que três centímetros de 

diâmetro. Faltavam cerca de cinco minutos para tocar, tinha tempo. As 

aulas, normalmente, acabavam pelo meio-dia e ficavam por aí, não era um 

horário muito carregado, mas era um pouco cansativo. Depois, era chegar a 

casa, almoçar e estudar até jantar. Pousei a bola de cristal em cima da 

secretária e pensei que talvez a música começasse a tocar, mas não foi o que 

aconteceu. Enquanto estudava, dava uma vista de olhos e pareceu-me, num 

certo momento, ter visto o cão estático do Centro, mas acho que foi da vista 

cansada. No entanto, descobri, nessa noite, antes de me deitar, que o objeto 

imobilizado da minha secretária tinha uma certa energia que era controlada 

por mim. 

Eram umas vinte e duas horas. Deitada na solidão da noite, pensava 

no objeto redondo que se encontrava na minha secretária e “Nocturne”, de 

Frédéric Chopin, tocava no meu quarto. Saí da cama e peguei no objeto. A 

música parou.  

“Mas porquê? Porque não tocaste até agora?”  

Revirei o objeto para ver se havia orifícios, mas era apenas uma 

simples bola transparente, de tal modo que conseguia ver os meus dedos 

através dela. Tentei observá-la melhor, mas não pareceu ter nada no 

interior. Queria tanto saber o que se estava a passar, era um desejo 

indomável de ter controlo sobre a situação e, de repente, a bola, que estava 

nas minhas mãos, desapareceu.  

 “Estarei a ver mal? O que acabou de acontecer?” – pensei. 

E foi neste momento que apareceu um portal à minha frente. Fiquei 

pasmada, afinal um portal só aparece nos filmes de ficção-científica, aqueles 

que eu via com o meu pai em pequena. O fundo era uma mistura de laranja 

com roxo. Eu estava a ser sugada para dentro, tentei resistir, mas não 

consegui, fui forçada a entrar. Flutuei no ar durante uns trinta segundos. 

Conseguia respirar, era oxigénio puro. Passados alguns segundos, perdi a 

consciência e, quando a recuperei, acordei outra vez no meu quarto, desta 

vez na cama. Não tinha a certeza se aquilo era real ou não e sentia-me 

demasiado cansada para refletir acerca do que tinha acontecido ou 
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imaginado. Pareceu-me que alguma coisa me sugara as energias que 

restavam em mim após este dia tão cansativo, por isso adormeci num ápice.  

Acordei no dia seguinte com o despertador. Os meus pais estavam na 

cozinha a tomar o pequeno-almoço, peguei no pão de leite e fui para o quarto 

comer, vesti-me e saí. Tinha saído uns dez minutos mais cedo do que o 

habitual, por isso decidi passar pelo Centro. Três músicas e estava lá, mas, 

assim que cheguei, reparei que não havia ninguém na receção. Olhei à 

minha volta e entrei. Estava vazio. Dei uma volta pelo interior, à espera de 

encontrar alguém, mas as luzes estavam apagadas, o ambiente estava um 

pouco melancólico e, quando cheguei à sala principal, ouvi um choro. No 

canto da sala, encontrava-se uma menina a chorar. Ela não tinha mais de 

dez anos, era loira, de olhos azuis pintados com um tom claro de vermelho, 

devido ao lacrimejo. Isto tudo começava a ficar bizarro, mas não hesitei em 

ir ter com ela. 

– O que se passa, pequenina? – perguntei. 

 – O meu irmão… ele desapareceu. Toda a gente desapareceu. – disse, 

a soluçar.  

– Como assim?- estava confusa. 

 – O meu irmão foi o primeiro… Depois foram os outros… 

 – Outros? Que outros? E o teu irmão? Onde estava?- estava a começar 

a ficar assustada. 

 – Ali. – E apontou para a porta onde costumavam estar os produtos de 

limpeza. – O meu irmão foi buscar um pano, pois eu tinha entornado o sumo 

e, assim que entrou, não saiu mais. Os amigos dele, com curiosidade, foram 

ver o que se estava a passar e também não saíram, depois as pessoas todas 

do Centro puseram-se em fila, pareciam robôs… e começaram a entrar uma 

a uma. Eu, assustada, escondi-me atrás do armário. Foram todos, até o 

diretor… Estou com muito medo… 

 – Os teus pais? Onde estão eles? – perguntei abraçando-a, queria 

transmitir-lhe uma sensação de segurança. 
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– Sou órfã… Os meus pais morreram quando eu era pequena, desde 

então o meu irmão mais velho tem tomado conta de mim… e agora parece 

que fiquei sozinha…- e começou de novo a chorar. 

Não sabia o que fazer, decerto que queria saber o que acontecera. 

Pensei seriamente em entrar na sala e foi o que fiz. A miúda tentou impedir-

me, mas eu estava determinada. Isto só podia ser uma partida… nada nem 

ninguém entra numa sala e não volta, além disso não cabiam cerca de 

quarenta pessoas naquela pequena sala. Abri a porta e nada. 

Absolutamente nada. Fui invadida por um sensação de frio, senti uma 

corrente de ar, mas a sala não tinha janelas, apenas vassouras, panos e 

detergentes. Remexi, cheguei a desarrumá-la e nada. Aqui está a prova de 

que isto só podia ser uma partida.  

Quando cheguei à escola, já tinha tocado para entrar, chegara meia 

hora atrasada e com uma miúda de dez anos atrás de mim. Disse à minha 

professora de Matemática que a criança estava perdida e não a podia deixar 

na rua e a professora, compreensiva, entendeu e aceitou-a na aula.  

As aulas acabaram e fomos a caminho de casa. Durante o percurso, 

perguntei-lhe o nome: - Margarida - respondeu ela. Além disso, também lhe 

perguntei se não tinha parentes vivos e ela respondeu que não. Achei 

estranho, mas decidi não tocar no assunto. Assim que chegámos às 

redondezas do Centro, decidimos entrar. Aquele espaço continuava o deserto 

que era de manhã! Abrimos a porta e fomos para a sala principal, onde os 

acontecimentos estranhos se tinham sucedido. Margarida sentou-se no sofá 

e eu fui para a pequena sala, para ver se algo mudara, mas não, continuava 

desarrumada. Dei uma volta e procurei o quadro elétrico, na esperança de 

ligar as luzes, mas sem sucesso, por isso decidi sentar-me a tocar piano. Fui 

então à gaveta onde estavam as minhas notas, tirei a primeira folha que 

estava no monte e comecei a tocar. Margarida juntou-se a mim (durante o 

percurso de escola-centro ela contou-me que tinha aulas particulares de 

piano aqui), e começou a tocar comigo. Juntas improvisámos e criámos uma 

melodia que esvoaçava dentro da sala oca. Ambas estávamos divertidas, 

mas a diversão acabou quando ouvimos gritos provenientes da pequena sala.  
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Margarida escondeu-se rapidamente atrás do mesmo armário onde 

anteriormente se escondera e eu não hesitei em ir ao encontro do barulho. 

Era curiosa, e a minha curiosidade superava o medo. Abri a porta e o que vi 

deixou-me pasmada como da primeira vez: um portal. Era o mesmo portal 

que aparecera no meu quarto, com as mesmas cores, mas já não me sugava 

para dentro. Meti a mão e esta desapareceu, voltei a puxá-la para dentro e 

estava intacta. Conseguia ouvir vozes a pedir ajuda, talvez fossem as vozes 

das pessoas que entraram e não saíram mais. Mas como é que eu conseguira 

sair naquela noite? Só me lembro de perder a consciência e de me 

teletransportar para a cama, nada mais. Pedi à Margarida que me fosse 

buscar a mangueira do jardim. Assim que voltou, lancei um dos lados da 

mangueira para dentro do portal e gritei: 

“SE ME CONSEGUIREM OUVIR, AGARREM A MANGUEIRA QUE 

EU PUXO-VOS.” 

Logo que acabei de gritar senti um puxão. Alguém tinha agarrado a 

mangueira, que era relativamente leve. Acho que a gravidade no portal era 

diferente da que existe aqui na terra, por isso fui puxando as pessoas uma a 

uma, até estarem todas do meu lado. Assim que acabei a minha tarefa, 

telefonei aos bombeiros, pois todos na sala, incluindo eu, estavamos com 

dificuldades em respirar. Sentei-me no sofá, e a última memória que eu 

registei foi a de ter visto a Margarida a abraçar o irmão e de me sentir 

realizada por lhe ter devolvido a pessoa que ela mais amava no mundo. 

Finalmente, caí num sono profundo...  

 

2.º Prémio  

Modalidade: Conto. 1.º Escalão.  

Pseudónimo: Mica 
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Mónica Lourenço, 12.º A1, 2015-2016 
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Pensamentos provocados 

 
Corria o ano de 1501, era tempo de Portugal e dos portugueses e o 

auge da história de ambos. O tempo era de crescimento e descoberta, dois 

aspetos que marcaram a hegemonia lusitana nos séculos XV e XVI.   

Haikan era um menino de dez anos, com ascendência germânica, que 

vivia no então distrito da Guarda, mais precisamente no Sabugal, junto do 

castelo mandado construir por D. Dinis, dois séculos antes. Pertencia à 

população pobre, da qual, na verdade, fazia parte a maioria dos habitantes, 

pois, embora Portugal fosse, na altura, uma grande potência económica, não 

era nem nunca tinha sido uma grande potência social e, apesar da 

aristocracia e da realeza viverem nos maiores luxos, o povo trabalhava a 

terra de sol a sol para garantir o alimento e com ele a sobrevivência.   

Haikan, um jovem moreno, de olhos verdes petrificantes, cabelo forte 

e castanho, estatura média, cara redonda e lábios densos, era um rapaz 

ajuizado e trabalhador (extremamente ajuizado e trabalhador para a idade), 

humilde, ingénuo e pouco instruído, não por culpa dele, mas porque o seu 

pai não tinha recursos nem tempo para o levar à escola mais próxima, que 

ficava a uns bons quilómetros da sua aldeia. O seu pai era o seu professor. 

Ele não ensinava o filho a ler nem a escrever e muito menos a fazer contas, 

ensinava-lhe, antes, toda a sabedoria prática que conhecia: semear batatas, 

cavar a terra, tratar do gado e, ainda, a rezar a Deus. Os dois eram 

companheiros um do outro, passavam dias e noites seguidas juntos, só eles. 

Só eles, pois a mãe falecera enquanto dava à luz Haikan. O pai não queria 

que o seu filho soubesse que ele era a causa da sua maior tristeza, até 

porque ele era, também, a causa da sua maior alegria e, então, dedicou-se a 

ele, agarrou-se ao seu filho com o amor incondicional que tinha para lhe 

dedicar. O pai não queria que o filho lhe seguisse as pisadas, tendo um 

destino semelhante ao dele, mas as circunstâncias não permitiam outra 

realidade e, até elas mudarem, a rotina era sempre a mesma.  

Num anoitecer de verão, no qual o calor do dia ainda se sentia, 

apareceu na aldeia um grupo de cavaleiros. Estes homens usavam farda e 
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vinham montados em cavalos pretos, aparentando ter uma reputação 

estabelecida. Disseram que vinham da capital do reino e puseram-se a falar 

com o pai, enquanto Haikan colhia uma alface e uns tomates para o jantar. 

Quando a conversa terminou, o pai voltou para casa acompanhado dos 

cavaleiros, ofereceu-lhes um pouco do pouco vinho que tinha e, finalmente, 

todos revelaram a Haikan a conversa que tinham tido.   

– Vou-me embora? – espantou-se Haikan.  

– Sim, estes senhores vão levar-te agora de noite com eles e vais para 

o sul do país, onde vivem mais homens como estes cavaleiros. Eles vão 

treinar-te e ensinar-te a manejar uma espada e a montar a cavalo, de modo 

a que depois estejas preparado para fazer missões, missões das quais 

ninguém pode saber.   

– Mas porquê agora e porquê eu? – perguntou um indignado Haikan.  

– Filho, porque quero que tenhas uma vida da qual te sintas 

orgulhoso, quero que te sintas útil, quero que conheças o mundo lá fora e 

não apenas esta aldeia, quero que conheças jovens da tua idade e que 

convivas com eles… No sítio para onde vais, encontrarás meninos como tu, 

que também vão ter as suas missões sigilosas e discretas. Quando tinhas 

dois anos, soube que o nosso general, com ordens do rei, estava a recrutar 

rapazes novos para os treinar e para os enviar em missões importantes, mas 

não perigosas. Refleti durante algum tempo e concluí que eras, ainda, 

praticamente um recém-nascido. Então o general replicou que só daí a oito 

anos é que te procurariam na nossa aldeia e desde esse momento que me 

preparo para a tua partida, mas não te preocupes, pois podes voltar a ver-

me, eu não te posso visitar na tua futura morada, mas tu podes visitar-me a 

mim.  

– Por isso é que não estavas surpreso - concluiu o rapaz. 

– Sim, eu já sabia, agora faz-me um favor: Sê forte! – despediu-se o 

pai. 

E levaram-no…, provocando uma mudança tão inesperada e tão 

grande que era difícil de acreditar, tratando-se, apenas, de um miúdo de dez 

anos.  
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Outros dez anos se passaram, horas intensas de treino físico e 

psicológico ocorreram e, agora, Haikan era já o homem com o melhor 

historial de missões bem-sucedidas da academia. Chegada a altura de partir 

para uma nova e última missão, despediu-se dos seus amigos e amigas 

prometidos pelo seu pai e, apesar de esta promessa não ter incluído uma 

namorada, ele despediu-se também dela. Haikan rezou a Deus, mais uma 

vez, como seu pai lhe ensinara. Sabendo que poderia vê-lo depois desta 

missão, pela primeira vez, após dez anos de afastamento, era essa esperança 

que lhe dava alguma vontade e força para continuar a sua luta, pois não 

houvera um dia desses dez anos em que Haikan não tivesse pensado no seu 

querido pai.    

E lá partiu. Na viagem que fez, de cavalo, encontrou um miúdo com a 

cabeça curvada, que levava uma saca de batatas pelo chão, pois não tinha 

forças para a levantar. Haikan decidiu ajudá-lo, sentando-o em cima do 

cavalo, juntamente com a saca, e ele foi a pé. Perguntou-lhe onde e com 

quem vivia, ao que o miúdo respondeu que vivia num sítio pobre com a sua 

família ainda mais pobre. A sua mãe estava doente e o trabalho de seu pai 

mal dava dinheiro para comprar vestuário quanto mais para pagar 

medicamentos e a consulta a um médico! Infelizmente, o ouro que Haikan 

trazia na algibeira era falso e ele jurara apenas usá-lo nas missões, pois não 

se sabia quando seria preciso subornar alguém. No caminho, o facto de 

Haikan ter ajudado o miúdo, libertando-o da sua posição curvada, contribuiu 

para que ele pudesse tirar os olhos do chão, tendo-se posto a olhar em volta, 

sentado em cima do cavalo, de onde tinha um maior campo de visão e, no 

meio de tanta vegetação verde, reparou facilmente numa luz que lhe 

encadeava os olhos. O rapaz estranhou esse fenómeno, pois tantas tinham 

sido as vezes que ali passara e só nesse momento reparava naquela 

claridade. Entretanto, a saca estava entregue e Haikan continuou a sua 

demanda.  

Quando o miúdo entrou em sua casa, disse ao pai que o recado estava 

feito, mas, em troca, o pai disse-lhe que a mãe não aguentava mais dois dias 

se não tomasse os comprimidos caros que o médico receitara. O pobre rapaz 
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não dormiu, devido aos lancinantes gritos de dor da mãe e também porque 

não deixava de pensar naquela luz intensa. No dia seguinte, foi ao mesmo 

sítio onde estava aquela luz, o mesmo sítio que ele julgava conhecer de trás 

para a frente e vice-versa. Viu a luz novamente, aproximou-se dela e olhou 

para algo que nunca vislumbrara antes.   

Quando regressou a casa, levava com ele todos os medicamentos 

necessários e o pai perguntou-lhe o óbvio, querendo saber como os tinha 

comprado. Ora o recente rico rapaz deu ao seu pai uma resposta igualmente 

óbvia, dizendo, muito claramente, que tinha pago com dinheiro. O pai não se 

dava por esclarecido e perguntou ao seu filho como tinha arranjado o 

dinheiro. O miúdo explicou que encontrara um objeto que lhe parecia muito 

valioso e que uma voz lhe disse, naquele momento, para ir ter com o médico 

da aldeia. Movido pelo instinto, foi procurar o médico que, em troca do tal 

objeto que possuía, lhe deu os comprimidos que a sua mãe precisava.    

  Esta história é uma boa demonstração de que uma boa ação, embora 

não tenha que mudar, necessariamente, o mundo, pode mudar 

positivamente a vida de alguém. Uma ação desencadeia outra, 

estabelecendo uma ligação entre as pessoas e, nessa sequência, pode haver 

uma dinâmica que chegue a contribuir para existências mais felizes. Neste 

caso, o generoso Haikan, respeitando os valores que o seu sábio pai lhe 

incutira, em vez de continuar a sua jornada, tomou a iniciativa de ajudar o 

rapaz e, com isso, ele mudou, sem ter bem a noção do alcance do seu gesto, 

tudo aquilo que tinha sido a vulgar vida desse simples rapaz. 

Quem sabe, talvez também, algum dia, este singelo conto possa 

contribuir para criar a mudança naqueles que o lerem, levando-os a serem 

melhores, tal como aconteceu com o a vida de um miúdo que mudou com um 

simples gesto realizado por uma pessoa solidária! A minha mãe diz que 

sim… E, quanto ao Haikan, não se sabe que rumo terá levado a sua vida, 

mas certamente que terá continuado a espalhar felicidade com a bondade 

dos seus gestos.   

3.º Prémio  

Modalidade: Conto. 1. º Escalão. 

Pseudónimo: Valete de Copas 
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Não me Lixem a Cabeça 

 
       Não me lixem a cabeça… a história de um homem que julgava ser um 

fósforo. 

O mundo é um lugar estranho. Por vezes sentia-me como se estivesse 

a representar um papel secundário num qualquer filme de Bollywood, para 

piorar já não sabia viver sem aquela máscara, como se ela se tivesse fundido 

em mim, no meu corpo, na minha carne, no meu pensamento e, feito tumor 

maligno, tomasse conta da minha consciência, do meu ser. A máscara era, 

porém, melhor que eu próprio, mais afável, simpática, tributável, como dizia 

o poeta. Foi quando conheci Alberto. 

De segunda a sexta-feira, das oito às dezasseis horas e trinta minutos, 

Alberto massacrava as teclas do teclado do computador como se quisesse 

apagar, à força, as suas letras a branco. Não precisava delas, 

mecanicamente os dedos procuravam-nas sem um olhar, dando-lhes um 

sentido, uma magia. O barulho que o rodeava era ensurdecedor, com os 

telefones a tocar repetidamente, uma e outra vez, o som do moinho do café a 

pautar as conversas e risos forçados, o teclar constante como se fosse chuva 

miudinha, irritante, que parece que não molha. Lá fora, notas de outros 

instrumentos; o apitar dos carros, o guinchar de uma travagem e a sirene 

dos bombeiros compunham a sinfonia.  

Era um homem reservado, dizia bom dia, boa tarde e obrigado, só não 

queria que lhe lixassem a cabeça. Aquele segredo sofrido em silêncio, calado 

ao longo de toda a sua vida, condenando-o a uma existência solitária, 

consumia-o por dentro: julgava ser um fósforo… Sim, um fósforo! Não no 

sentido figurado, ele efetivamente tinha a convicção de que era um fósforo 

de carne e osso, igual aos de madeira que utilizamos para pegar fogo às 

pinhas ou acender os Coíba entre amigos.  

Alberto nasceu e cresceu como todas as crianças. Foi à escola e até era 

um aluno razoável, formou-se em contabilidade para orgulho dos pais, gente 

simples, lavradores e tementes a Deus. Nada na sua vida fazia prever que 
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iria padecer daquele mal terrível. Tudo começou na adolescência, com uma 

ida ao futebol. O jogo era difícil e a sua equipa estava a perder ao intervalo 

por dois golos. Na segunda parte, porém, tudo mudou para a equipa e para 

Alberto. No último minuto, um golo do meio da área e o grito de milhares de 

gargantas fez o milagre. Todos se abraçaram, havia gritos e choros de 

alegria, petardos a rebentar e fumo, muito fumo. Crespim, o seu melhor 

amigo, apenas gritava: somos os maiores, somos os maiores! Num impulso, 

abraçou-o e esfregou vigorosamente o cachecol do clube na sua cabeça. Foi 

então que aconteceu. Alberto começou por sentir um ardor, a testa começou 

a ficar vermelha, de tal forma que os poros se encheram de pequenos pontos 

de fogo e, feitos pequenos vulcões, começaram a eclodir do seu crânio como 

se, a qualquer momento, se desse a combustão da própria cabeça e se 

tornasse num fósforo humano. Alberto, desesperado, pegou no copo de coca-

cola que tinha na mão e, num impulso, entornou-a sobre a sua própria 

cabeça. Todos quiseram participar na festa, despejando os seus copos na 

cabeça de Alberto, extinguindo o fogo que emanava de dentro dele. Ninguém 

percebeu o que efetivamente tinha acontecido. Aquele campeonato ficou na 

memória de todos, mas, mais que isso…, associavam aquele momento de 

alegria à imagem de Alberto encharcado de coca-cola, com o cachecol do 

glorioso ao pescoço.  

Para Alberto foi, no entanto, um momento de viragem. Com medo de 

que lhe lixassem a cabeça, isolou-se, tornou-se num homem triste e 

amargurado. Era um funcionário dedicado e fiel, a quem todos recorriam 

quando era preciso um trabalho mais elaborado, um relatório de última 

hora, ou assumir as culpas da incompetência de alguém. No fundo, era a 

reencarnação do canivete suíço, um pau para toda a obra.  

– Então, Alberto, podes fazer o natal por mim? – perguntava o crava 

do costume, com o sorriso que guardava para quando queria lixar alguém. 

– Este fim de semana, estou a contar contigo! – Desta vez, era o 

hipócrita residente, de cafezinho na mão e adoçante no bolso, rebolando ao 

seu encontro, deixando o seu rasto nauseabundo, mistura de aftershave reles 

e suor.   
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– Então, Alberto, faz… faz… faz…     

    A todas as solicitações ele respondia sempre que sim, e fazia! Nunca 

ninguém lhe ouviu uma palavra de desagrado, um lamento. Com um sorriso 

sincero, quase inocente, acrescentava: 

– A única coisa que eu quero é que não me lixem a cabeça!  

Porém, as pessoas insistiam em lixar-lhe a cabeça, apenas porque 

sim! Ou, então, porque era a única afronta que ele pedia que não lhe 

fizessem. Porque é que ele insistia em lixar tudo com aquela frase de mau 

gosto? - perguntavam-se os girinos que orbitavam à sua volta. 

Iria aprender, à força, a ser obediente, dócil, um filho da puta como 

todos os outros bajuladores que viviam colhendo os louros dos seus sins, dos 

seus fins de semana sem ir a casa, das passagens de ano no serviço, dos dias 

que nunca tinham hora para terminar. Só estariam satisfeitos quando o 

vissem atafulhado em trabalho, vergado… humilhado… quem se julgava ele, 

melhor que eles?    

– Alberto, você vai para o escritório da cave, pois precisamos da sua 

mesa… Alberto, você fica, hoje, até mais tarde a trabalhar… Alberto, você 

não foi escolhido para a promoção, de qualquer modo você não liga a essas 

coisas, pois não? Alberto a tudo respondia cordialmente. Não havia nele um 

esgar de desagrado, um murmúrio de revolta, apenas um sorriso e a frase:  

– Não há problema, chefe… só quero que não me lixem a cabeça!    

O tempo era de crise, mas Alberto parecia nem se importar. Todos se 

lamentavam, uns por isto, outros por aquilo, alguém teria de sair. Os lambe-

botas juntaram-se aos filhos da puta com o apoio dos incompetentes, os 

silenciosos continuaram como sempre… silenciosos! Até que a troika 

decidiu, em segredo que, a sair, só poderia ser uma pessoa: o Alberto.  

Foi com ar amargurado que o diretor o chamou ao gabinete. Mandou-o 

sentar-se na cadeira à sua frente e deu-lhe o veredito: “Está despedido!” Os 

elogios e os agradecimentos do costume, que cheiravam a hipocrisia e a 

bafio, a réstia de esperança que fica sempre bem nestas ocasiões: “Veja isto 

como uma janela de oportunidades”, “não quer dizer que mais tarde não 

venhamos a precisar de si… “ 
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Na despedida, a hipocrisia dos girinos, a covardia dos silenciosos e o 

alívio de todos. “No fundo, no fundo, ele andava a pedi-las” - sussurrava-se 

nas tocas, por entre as bicas e pingados de leite. 

A sinfonia anárquica tinha desaparecido como por encanto. Quando 

ele saiu do gabinete do diretor, apenas se ouviam murmúrios e notas soltas 

lá fora. Alberto parecia conformado com a sorte que Deus lhe havia 

reservado. 

– Alberto! – gritei do meu gabinete.  – Boa sorte! Não deixes que te 

lixem a cabeça, nunca mais... Alberto encolheu os ombros e seguiu, 

resignado, com a caixa do espólio na mão. 

O mentecapto do chefe não estava ainda satisfeito. Não lhe bastava a 

mulher ter-lhe colocado um par de cornos com metade dos homens do 

departamento comercial, precisava de infernizar a vida de toda a gente. 

Aproximou-se, feito hiena, para a estocada final:    

– A vida é assim, Alberto, mas diga-se, em abono da verdade, que você 

já há algum tempo que andava a pedi-las! – E, para rematar, o chefe afagou 

a sua cabeça, sem sequer ter tido o cuidado de tirar as luvas, pois era 

inverno e estava frio. Lixou-se! 

 

1.º Prémio  

Modalidade: Conto. 2.º Escalão. 

Pseudónimo: Pedro Brenda 
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Num Palácio de Cristal 

“A vida apresenta uma série interminável de 

oportunidades de realizar atos de amor. Não percas 

nem uma.” Stuart e Linda Macfarlane 

 

A sala estava envolta numa penumbra silenciosa, brevemente riscada 

no chão pelos reflexos dourados de uma luz irreverente que se escoava nas 

ranhuras das portadas e teimava em animar a solidão daquele homem 

esguio, cabisbaixo, que eu via agora, quase sempre, de costas. Lá fora ardia 

o verão nos rostos e nas vozes de quem passava, ferindo o silêncio lúgubre da 

sala chinesa. 

A casa, de construção pombalina, assemelhava-se a um palacete da 

antiga fidalguia. Aqui vi nascer e crescer várias gerações da família; daqui 

partiram muitos à aventura, para mundos distantes, fugindo ao regime e ao 

serviço militar obrigatório, quando as colónias de África eram ainda reino de 

Portugal. Daqui partiram outros, para nunca mais voltar, quando a 

providência divina determinou terem vencido o prazo de vida.  

Esta casa senhorial já foi palco de inúmeros e elegantes bailes, dos 

requintados aniversários e casamentos dos meninos que ajudei a crescer, em 

horas cansadas de sacrifício, quando a doença lhes retirava o sorriso 

traquina e brincalhão; em horas de dor e desespero, quando a fé amainava a 

esperança na salvação de alguém; em horas de alegre preparação das bodas 

e festas que enchiam todos os recantos da casa de risos, música e alegria.  

Hoje a casa está imersa numa lívida tristeza. Outrora ensolarada e 

luminosa, é agora vista, durante dias e dias, de cortinados corridos, portadas 

cerradas, privada de alegria e de vida. Do Senhor da casa, apenas lhe vemos 

as costas, dobradas, numa expressão evidente de desalento. Insiste em fugir 

ao nosso olhar piedoso. 

– Sei que estás aí, Kikas. Deixa-me sozinho. Preciso de ficar no meu 

“Palácio de Cristal”... sozinho! – pediu o senhor, numa voz cava e suplicante. 

– Senhor, mas lá fora o sol brilha, venha sentar-se no alpendre… – 

queria eu dizer, mas a comoção que sentia não me deixou falar. 
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Sem ousar quebrar o pesadume daquela tristeza que nos arrasta a 

todos para o fundo ainda invisível do abismo, retirei-me, constrangida.  

O Senhor da casa já foi o Menino, filho único dos donos da refinaria de 

petróleo, família abastada e de grande generosidade, reconhecida e amada 

por todos pela simplicidade e retidão com que sempre se relacionou com os 

habitantes da vila. O Menino formou-se em Economia nos difíceis anos da 

ditadura e casou-se com uma das moças mais belas e inteligentes da aldeia 

vizinha, filha de modestas famílias de agricultores, honrados e tementes a 

Deus. A Senhora é médica. Melhor fora que o não fosse.  

A filha mais nova dos Senhores está na Holanda, a fazer Erasmus. O 

filho, médico como sua mãe, vive em Boston com a mulher e o bebé. 

Trabalha em investigação científica. Investiga o cérebro humano. Tanta 

esperança nele depositada! Pudesse ele ter a solução para tanta tristeza!  

As bodas de prata dos Senhores foram planeadas com entusiasmo e 

alegria e a cerimónia religiosa de confirmação dos votos estava marcada 

para as onze horas daquela manhã de primavera. O Senhor, afanosamente, 

entre a urgência dos preparativos e os afazeres profissionais, viu-se obrigado 

a anotar todos os passos da preparação do evento, baralhando datas, 

esquecendo compras e ignorando circunstâncias. Tudo o deixava num estado 

de inquietação que se transformava, amiúde, numa irritação intolerável e 

mal-humorada. 

A sala chinesa, assim conhecida devido às telas que decoram as 

paredes, recriando ambientes bucólicos dessa cultura ancestral, é o local de 

eleição do Senhor e é hábito, agora, vê-lo encaminhar-se para lá, em passos 

curtos, apressados, de mãos enfiadas nos bolsos das calças e rosto vergado 

ao peso do medo, ou da tristeza, ou da vergonha, como que fugindo de algo 

que insiste em persegui-lo. É nesta sala que o Senhor procura refúgio e 

restaura as forças com que depois, já recomposto, retoma o convívio com os 

demais habitantes da casa.  

Nos dias que antecederam a cerimónia das bodas, pairava no ar um 

doce clima de festa e de azáfama que acompanhava os últimos arranjos 

florais com que a criadagem incensava a casa, ornamentando-a de bom gosto 
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e elegância. Uma manhã, serena de harmonia, o Senhor assomou, no alto da 

escadaria central, de olhar incrédulo e desconfiado; dirigiu-se, lenta e 

hesitantemente, até à porta principal, observando, de soslaio, os gestos 

suspensos de quem compunha a casa. Já na varanda, esboçou um sorriso de 

franca surpresa e alegria, agarrou na cadeira de baloiço, a mesma em que, 

nas tardes cálidas de verão, descansava o dia de trabalho lendo as últimas 

notícias do mundo, folheando e detendo-se nas páginas coloridas do jornal. 

Arrastando a cadeira, percorreu a alameda do jardim, pelo lado direito, 

saudando o jardineiro que, com ar atarefado, ia agrupando ramos de 

orquídeas com que Divina, a criada dos quartos, enfeitava o gradeamento do 

alpendre.  

De cadeira na mão, o Senhor parou a meio do caminho, olhou em seu 

redor, desprotegido e sem norte. Ergueu os olhos ao céu, num apelo silente e 

inequívoco à proteção divina. Depois, mais refeito, encarou, carrancudo, o 

jardineiro e largou a cadeira no meio da alameda. Lentamente, iniciou o 

percurso inverso, em direção a casa, pesaroso e espetral, como se sobre ele se 

tivesse abatido todo o peso do universo. 

Lá ao fundo, o jardineiro observava o Senhor da casa, de olhar 

intrigado, desconfiado, ora questionando as razões dos seus atos, ora 

duvidando da sanidade mental do seu Senhor. 

A questão, porém, assumiu caráter de maior inquietação quando o 

Senhor se incomodou e bradou, como até então nunca o fizera, porque 

alguém lhe tinha retirado do alpendre a sua confortável cadeira de repouso. 

A Senhora acudiu, assustada, ao tom de voz alterado do marido e, com 

a sua habitual doçura, não desistiu nunca de o acalmar e de o restituir à 

normalidade do seu entendimento. Pouco a pouco, o Senhor foi recordando a 

beleza e a bondade daquela fantástica mulher que lhe ia surgindo diante dos 

olhos, que lhe ia restaurando o puzzle das memórias, revelando-se a mãe dos 

seus dois filhos e a companheira devota de tantos anos de vida. 

O jardineiro aproximou-se, de cadeira na mão, e, timidamente, pediu 

ao Senhor que se sentasse e repousasse. O Senhor anuiu, de semblante 
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cansado, sentou-se cautelosamente e ali repousou o corpo e a alma. A sua 

fisionomia serena era a transfiguração do pânico que se ia apoderando dele.  

– Podemos ser apenas pobres mortais, ou, como dizem os sábios do 

pensamento estóico, “seres finitos”, limitados no tempo. Mas, ao contrário 

dos animais, somos o único ser que possui consciência dos seus limites. – 

garantia o Senhor, enquanto passava uma mão pela testa com um gesto 

errante e dolente. 

A Senhora, médica, cedo percebeu que os sinais que lhe iam 

maculando a memória, os gestos e o discernimento não eram somente 

sintomas do um normal envelhecimento, benevolamente aceites por todos, 

mas presságios de algo mais que se ia agravando gradualmente. 

Dias depois, numa engalanada tarde de primavera, quando todos se 

encontravam vestidos de festa, o Senhor chamou a polícia para que 

expulsasse os delinquentes que tinham invadido a sua casa, lhe pisavam as 

flores e destruíam o jardim. Nem a interminável paciência da Senhora 

conseguiu suster a fúria daquele homem estranho, daquele novo Senhor que 

agora surgia e que iniciava então a dolorosa descida ao abismo infernal da 

Doença de Alzheimer. 

O Senhor vive agora, como ele próprio define, no seu “Palácio de 

Cristal”. Nele se isola, não deixando nunca de ver para além dos vidros. Nele 

permanece, sem que possamos transpor os vidros ou penetrar na vacuidade 

do seu olhar, sem que possamos alterar o tédio resignado dos seus gestos.  

Procurando compreender este mistério que vai afastando de nós o 

Senhor da casa, volto atrás, entro na sala chinesa e procuro esclarecer a 

dúvida que me atormenta. Encontro-o sentado à secretária, com o olhar 

parado no velho álbum de fotografias, onde espreitam dois rostinhos 

sorridentes que abraçam a Senhora, ali tão jovem e tão feliz. Ternamente, 

seguro-lhe as mãos, inexpressivas e desalentadas, e beijo-as como outrora, 

procurando inverter o percurso da evolução deste mal que me vai levando o 

meu Menino. 

– Senhor, este “Palácio de Cristal”, em que prefere ficar sozinho, é a 

forma que encontrou para se isolar do nós ou para nos isolar de si?   
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No silêncio das palavras, percebo um olhar que vagueia com uma 

indecisão de sonho nadando num fluído enternecido. Retiro-me 

constrangida: deixo-o só, no seu palácio, defendendo-se na sua dor; deixo-me 

isolar, protegendo-o da minha dor. 

“A Kikas sempre foi perspicaz e curiosa. Daqui já não consigo sair. O 

meu cérebro já não comanda os gestos, o olhar, nem a fala. Mas eu ainda cá 

estou, num absurdo palácio de cristal, donde me é permitido assistir ao 

espetáculo da vida. Todos são atores e eu mero espetador. Mas o espetáculo 

é lindo, perfeito e digno. Assisto à representação sincera da gratidão, do 

amor e do respeito de todos os que me rodeiam. Vejo a ternura nos olhares, 

não a compaixão. Oiço o carinho nas vozes, não a complacência. Vejo a 

bondade nas ações, não a obrigação. Um dia, o pano cai, as luzes apagar-se-

ão e o fim chegará.”  

 

2.º Prémio  

Modalidade: Conto. 2.º Escalão 

Pseudónimo: Linda Stuart 

 

 

Cláudia Pinhão, 10º A1, 2013-2014 
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Confissões do Além 

Nós nascemos e morremos, não o contrário. Toda a gente se debate 

com esta inevitável realidade, sendo que o problema não é nascer, mas, sim, 

morrer. O homem receia a morte. Verdade quase universal, não fossem 

aqueles malucos precipitados que, não tendo respeito por nada nem 

ninguém, se atiram de prédios e pontes! Ora, tendo dito isto, posso afirmar 

que os sãos não querem nada com a Morte. Aliás, repudiam a pobre coitada, 

que nada mais faz senão o seu humilde trabalho, que nem sequer é 

remunerado pelo estado do Além! Se pensassem nisso e nos seus 

sentimentos feridos por tanto ódio, talvez não a tratassem com tamanho 

desprezo. Mas, enfim, a humanidade tem o desconto da ignorância que, 

felizmente, chega ao fim! Venho eu por este meio dar voz à nossa querida 

Morte, que nos irá relatar, em primeira pessoa, um dia de trabalho. Passo-

lhe, agora, o meu teclado e os holofotes! E que estes iluminem bem aquela 

mulher que faz inveja à própria Vénus, com a sua pele branca, cabelos 

negros e lábios voluptuosos cor de sangue, trajada como o próprio ofício a 

obriga, de negro, com uma capa leve e arrepiante que deixa, ainda assim, a 

descoberto as carnes da tentação. As luzes baixam e, ao longe, um piano faz-

se ouvir. É agora... demos início à narração. 

 

«Todos os dias acordo, sempre à mesma santa hora! Não existem 

feriados ou fins de semana, quando se trata da hora de morrer, por isso, eu, 

Morte, cá estou, sem exceção, às seis horas, aqui no inferno, pronta para 

mais um dia de trabalho. Ao levantar-me, mal tenho tempo de vestir a capa 

da profissão, pois logo um diabrete anão aparece à porta da minha suite 

(alguém do meu estatuto divino não poderia estar alojado noutro tipo de 

aposentos). Este velho rabugento, amostra de demónio, tem uma séria 

obsessão com a pontualidade e faz de tudo para agradar ao meu querido 

primo Lucifer, apesar de nem sequer lhe reconhecer a existência. Enfim, mal 

lhe abro a porta, empina o seu nariz aquilino e pontiagudo na minha 

direção, fitando-me com desdém, por detrás daqueles óculos redondos 
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horríveis, que tanto insiste em usar. Resmunga o mesmo de sempre e eu 

ignoro-o, pois tenho maiores preocupações. Fecho a porta e prosseguimos o 

caminho até ao purgatório. Entretanto, vou-lhe ditando as mortes do dia: o 

nome da pessoa, a hora, o modo, entre outros pormenores mais incómodos. 

Como é natural, sendo eu a Morte, conheço, logicamente, cada habitante da 

terra. Durante este moroso e fastidioso processo, atravessamos todo o belo 

Inferno! E digo belo, porque, ao contrário da crença popular, este não é uma 

câmara de tortura eterna. Tal coisa seria absurda, uma vez que Satanás é a 

tão conhecida encarnação do mal! Logo, nunca iria condenar uma má ação, 

aliás, quanto mais podre estiver a tua alma de pecados mais ele a irá louvar! 

Por isso, como diz o bacano omnipotente lá de cima «Em verdade vos digo...», 

aqui no Inferno há bordéis a dar com pau, a droga é grátis (o corpo é que, às 

vezes, não), o vício é uma rotina e a diversão garantida, por mais psicótica 

que seja. Os únicos que se sentem mais deprimidos cá em baixo são os 

assassinos (não podem matar quem já está morto), mas rapidamente 

arranjam outras distrações, tais como simuladores virtuais de tortura. Ao 

passarmos por uma ponte, começamos logo a ouvir a música a ecoar das 

diversas discotecas pela "cidade" espalhadas. É de tal forma que o próprio 

chão estremece; mas este é feito de pedra, como todas as paredes que nos 

rodeiam, compondo, afinal, uma caverna com grandes holofotes de luz 

vermelha, que contém um universo inteiro de "elementos" que fariam chorar 

a coitada da Virgem. Lá em baixo, podemos ver as prostitutas a mostrar o 

seu produto, os drogados a triparem, alguns a roubarem e outros, ainda, a 

fornicarem no meio da rua, mas ninguém liga, pois todos o fazem! Por esta 

altura, uma pilha de papéis já está escrita e demónios ainda mais pequenos, 

que me dão abaixo do joelho, carregam-nos sobre suas cabeças, em procissão. 

O Purgatório está mesmo adiante, separado por uma porta de vidro bastante 

modernizada. Ao atravessá-la, a mudança de ambiente é bastante notória, a 

excitação esmorece, a alegria sucumbe ao silêncio e os olhos cheios de vida 

dão lugar ao vazio e às vezes ao ódio, quando dão pela minha presença. Uma 

fila enorme de defuntos aguarda o seu destino num espaço que, devido ao 

enorme sentido de humor ou à falta de imaginação do diretor, não é nada 
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mais nada menos que uma sala de espera de um consultório. Até na forma 

de atendimento! Vais buscar uma senha e esperas o que te parece ser outra 

vida.  

Subo ao meu escritório, onde me esperam as minhas tão amadas 

secretárias que, sendo almas penadas, andam entre estes dois mundos, sem 

saberem muito bem o que fazer da sua eternidade. Eu vou-lhes dando o 

trabalho de irem buscar outras almas, segundo as minhas indicações, 

enquanto as deixo divertirem-se um pouco. O processo de entrega dos 

trabalhos é simples! Subo para cima da minha secretária, peço os papéis que 

aquele diabrete andou a escrever e atiro-os ao ar. Cada uma das minhas 

serviçais apanha o seu pedacinho de instruções e parte para a terra. Eu 

sento-me e bebo o meu chá de papoulas... Aliás, o meu escritório está 

praticamente forrado desta bela flor cor de sangue: um elegante campo de 

papoulas com uma secretária a meio. Enfim, enquanto acabo o meu rico chá 

e aproveito o momento de profunda paz que se apodera do meu espírito 

(decerto induzida pela fragrância narcotizante), aquele ser irritante entrega-

me um papel com as estatísticas e a documentação das últimas entradas 

com os seus respetivos destinos. Por fim, este diabrete desaparece-me da 

vista, depois de terminado o seu trabalho como meu assistente. Talvez 

devesse pedir um substituto ao meu adorado primo... Bem, primeiro os 

papéis! Já não falta muito tempo para a minha reunião mensal com 

Satanás. 

Após uma análise delicada, tenho o meu relatório pronto. Procedo ao 

horrível, tormentoso e dificílimo ato de abandonar o conforto das minhas 

papoulas. Apesar do custo e da dor que me é infligida, torno ao Purgatório, 

tendo de lidar com aqueles cães malcriados que não sabem fazer outra coisa 

senão culparem-me das misérias da sua existência medíocre... Passo, 

felizmente, para a alegria do Inferno! O facto curioso é que nenhuma alma 

que fosse para o Inferno me profere as injúrias expressas por aqueles que 

vão para o céu. Talvez seja um belo paradoxo do nosso belo universo. Quem 

sabe? 
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Prosseguindo… Chego, por fim, à mansão do Lúcifer, o todo-poderoso 

destas terras! Escusado será dizer que, sendo eu a Morte e, ainda por cima, 

prima do soberano, não necessito de marcação alguma! Logo me é concedido 

passar à frente dos demónios e almas que esperam por audiência. 

Resumidamente, a sua mansão é de um estilo gótico bastante marcante, com 

o seu exterior exuberante, cheio de rendilhados e esculturas que na pedra 

pousam! Mas este exterior não corresponde, de todo, ao interior de elegante 

simplicidade, que possui somente como enfeite os altos tetos em abóbada e 

vitrais esguios que, retratando cenas vis da Bíblia ou de tempos mais 

recentes como o holocausto, iluminam todo o espaço sob uma aura de 

mistério. Já o palácio de Deus é mais para a vertente barroca, pois tem 

tanta coisa lá dentro, tanta estatueta, tanta talha dourada, tanto floreado 

que uma pessoa nem sabe para onde olhar! Mas isso a ninguém interessa. 

Subo a escadaria até ao piso superior e dirijo-me à porta no fundo do 

corredor, que se destaca pelas suas arquivoltas contidas num majestoso 

gablete. Durante o percurso, o único som que perturba o nobre silêncio é o 

dos meus saltos a baterem no mármore escuro e imaculado. Bato à porta e 

entro. A aguardar-me encontra-se uma comprida mesa de pedra com apenas 

duas cadeiras em veludo, cada uma na sua respetiva cabeceira e, no outro 

canto da sala, o meu primo Lúcifer, o tão temido. Este sorri, avança na 

minha direção e abraça-me com deleite! Retribuo-lhe o gesto e faço-lhe as 

perguntas que todo o comum mortal faz: «Como estás?», «Como vai a 

família?», «E o trabalho?», «Oh, há tanto tempo que não vejo aqueles 

pequenos diabinhos!». E permanecemos numa conversa quente e cheia de 

vivacidade até os papéis que ali me trouxeram começarem a berrar por 

atenção. Mas, antes disso, devo informar-vos de um pequeno pormenor: ao 

contrário da crença popular, Lúcifer não é um diabrete encarnado, nem um 

monstro com rosto de cabra. Sim, gosta do bichinho, porém vamos ter calma! 

O meu primo é, na verdade, um belo homem, alto e entroncado, bastante 

pálido, pois, aqui em baixo, não somos propriamente contemplados com o 

brilho do sol. Tem o cabelo ondulado, negro como o meu, e olhos de uma 

tonalidade avermelhada. Do que eu mais gosto é do seu bigodinho, muito à 
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Dali. Não é nenhuma figura aterrorizadora, mas impõe um certo respeito, 

devido à sua nobreza e reputação de ser o único capaz de, efetivamente, 

torturar almas. Bem, era este o aparte, agora negócios! Informei-o de que, 

em termos de estatísticas, o Inferno começava a receber cada vez menos 

almas. Isto, obviamente, deixou-o algo apreensivo, contudo eu sabia que ele 

tinha um plano qualquer para remediar a situação. Tal como Deus era capaz 

de interceder no mundo humano, também o meu primo o era, mas, ao 

contrário, ele fazia uso do seu dom. Vi-o suspirar, enquanto o ia informando 

acerca das percentagens à volta do globo, quando me interrompeu para 

perguntar porque é que os jihadistas estavam a vir para o Inferno e não 

antes para o reino de Alá. Percorri os meus papéis e informei-o de que Alá 

não os queria. Tornou a suspirar. Devido ao comportamento deles, Lúcifer 

vira-se forçado a isolá-los, uma vez que não paravam de tentar explodir com 

as suas almas em prole do deus deles. (Talvez durante a minha reunião 

mensal com Alá se resolvesse o assunto). 

O dia já estava quase a terminar, quando saí de casa do Mefistófeles. 

Estava na hora do meu jogo amigável de poker com a malta do costume: 

Jesus Cristo, sempre acompanhado da sua irritante baby-sitter, o arcanjo 

Miguel, o deus Shiva do hinduísmo, o Sun Wukong que vem lá da China, o 

deus Baco e a Medusa, essa, sim, obrigada a utilizar óculos. Desta vez quem 

ganhou foi, sem qualquer surpresa, aquele aldrabão do macaco chinês! Eu 

qualquer dia vou à falência com estes jogos "amigáveis". Eu sou a que tenho 

mais trabalho e a que recebo menos... 

Eram já três horas quando tornei à minha suite. Estava estafada e 

lembrara-me de que não pedira ao meu primo um substituto para aquele 

diabrete ranhoso... Enfim, lá teria de levar com ele outra vez. Despi a minha 

capa e deitei-me na minha cama coberta por um dossel de seda negra. Fui 

contando as aranhas que saíam de uma fissura no teto («1, 2, 3 aranhas, 4, 

5... 6...») e adormeci.» 

O som do piano torna-se cada vez mais distante e as luzes menos 

intensas. A nossa musa repousa no seu leito após as peripécias e 

desventuras que o dia lhe trouxe. Talvez se continuem a questionar que 
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fundamento teve, afinal, este relato. Bem, eu passo a explicar, pois é 

relativamente simples: sem a Morte não poderíamos nascer, sem a Morte 

não viveríamos. Ela dá-nos o motivo de que necessitamos para aproveitar a 

nossa breve estadia no mundo terreno. E, sem esta nossa querida amiga, as 

nossas vidas não teriam significado. A Morte é chama que arde dentro de 

nós. A Morte... é vida. 

3.º Prémio  

Modalidade: Conto. 2.º Escalão 

                                                                                   Pseudónimo: Ângela Oliveira 

 

 

 

Mónica  Lourença ,  12 . º  A1 ,  2015 -2016 
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A Presença da tua Ausência 
 

Mamã, estás e não estás! 

Estavas? Estiveste? 

Estavas nos meus primeiros passos, na primeira palavra, no primeiro riso, 

no primeiro sorriso! 

Estás, mas não estás! 

Estavas? Estiveste? 

Na minha infância, na adolescência, nos tempos sem maturidade! 

Estiveste no meu primeiro dia da creche e no último dia da faculdade! 

E agora? Estás, mas não estás! 

Mamã, raramente te vejo!  

E, quando te vejo (deitada na cama, estática, de olhos fechados), 

A palidez presente na tua cara e nas tuas mãos, aliada à fragilidade dos teus 

músculos, 

Contrasta com a mulher que outrora foste: 

Uma mulher forte, destemida, lutadora e portadora 

De uma aura que a todos alumiava! 

E agora? 

A aura esmoreceu, a tua força estremeceu! 

Mas cresceu a tua sensibilidade interior com as ameaças ao exterior! 

Continuas a ser a irrepreensível mulher da moda, 

Apesar de teres trocado os teus modernos chapéus de verão 

E os peculiares gorros de inverno pelos coloridos lenços em voga com que, 

agora, 

Proteges a tua frágil cabeça que perdeu o brilho loiro dos teus finíssimos 

cabelos de ouro! 

Não, não é possível aceitar, agora, o nada da tua cabeça rapada, 

Que antes emanava a luz com que me alumiavas! 

E que dizer do teu corpo magoado? 

O corpo que antes transbordava saúde e que agora vejo aniquilado? 
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Observamos as fotos da tua juventude e desejamos-te de volta à tua 

plenitude… 

Agora estás magra, não tens apetite, 

Embora tentemos agradar-te com os teus pratos favoritos, envolver-te no 

nosso CONVITE… 

O que se passa, mãe? 

Os médicos falam em doença incurável, que há de ser uma prova superável! 

Sou eu, agora, o teu guia, estarei presente após qualquer provação… 

Estarei no primeiro passo, na tua primeira palavra, no primeiro riso, no 

primeiro sorriso, 

Vibrante de emoção! 

E tu, estarás? 

Se algo correr mal, espero que não me vejas fracassar, que não me vejas 

chorar! 

Espero que não vejas as minhas lágrimas de dor… 

Espero que regresses à vida, que o amor saia vencedor! 

 

1.º Prémio  

     Modalidade: Poesia. 1.º Escalão 

                                                                                   Pseudónimo: Michael Oher 

 
 

 
 

Telmo Veiga, 11.º A1, 2016-2017 
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Processo Criativo da Destruição Pessoal 
 

É no fim que se começa  

O início de uma nova peça, 

Iniciada por um momento, 

Um sentimento, 

Uma emoção que suscita  

A imersão na escrita. 

 

A execução de um processo, 

A ascensão ao progresso, 

Que me motiva a escrever  

Para o comum dos mortais, 

Fazendo parecer 

Que estou a bater às portas infernais. 

 

E só levo este caderno,  

Onde escrevo e que me mantém eterno, 

Eternamente fiel 

A cada verso. 

Deixo este mundo cruel,  

Crio o meu próprio universo, 

Infinito e disperso,  

Infinitamente perverso. 

 

Se este é meu modo de viver,  

Para outros é o inverso. 

Ainda não consigo perceber 

A razão por que escrevo. 

 

Escrevo para obter felicidade, 

Por isso escrevo sobre crueldade,  
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Sobre dor e sofrimento, 

Sobre todo e qualquer pensamento, 

Melancolicamente, escrevo, 

Numa tristeza profunda. 

Que se passa com a minha mente, 

Que só me afunda, só se afunda 

Nesta mágoa, nesta tristeza… 

Que me faz sentir feliz? 

Que destreza tenho eu 

Ou que mal é que fiz? 

 

Não sei a razão por que escrevo, 

Não sei a razão por que inscrevo 

A minha alma em cada linha. 

O estranho é que ela caminha 

E em cada linha ela avança. 

É mais um verso criado, 

Mais um verso e uma estança, 

Mais um poema terminado. 

Porém, não há na tristeza mudança, 

Ainda nada ficou acabado. 

2.º Prémio  

Modalidade: Poesia. 1.º Escalão. 

Pseudónimo: Martim Codax 
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António Pereira, 12.º A1, 2015-2016 
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Talvez 

No fundo, talvez seja divertido 

O que aconteceu entre nós! 

Talvez uma longa conversa a sós 

Resolva o tu e o eu termos mentido. 

 

Se eu fosse uma escultora, 

Moldar-te a meu gosto poderia, 

Porém, meu estilo lisonjeiro seria 

O que tu não quiseste numa hora! 

 

Por isso, desculpa-me, sim? 

Errar é humano e eu errei 

Onde? Ainda não sei! 

 

Estas palavras são para ti, 

Do fundo do coração as tirei… 

Aceita-as, eu com elas sonharei. 

3.º Prémio  

Modalidade: Poesia. 1.º Escalão. 

Pseudónimo: Rita Conceição Soares 
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Adriana Lúcio, 12.º A1, 2015-2016 
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Lembro-me de ti Quando Chove 

 

Lembro-me de ti quando chove… 

Recordo um amigo que partiu,  

a quem não tive a coragem de ver o rosto, 

pois hesitei perante o pequeno lenço bordado. 

Penso se terás frio,  

se terás falta de ar,  

se te sentirás molhado… 

Lembro-me de ti quando chove. 

Será que a água que se infiltra  

na terra trespassa o caixão? 

Será que o sol não tem compaixão? 

Estará o teu corpo decomposto? 

Preciso do calor de agosto, 

que venha depressa o verão. 

E, se Deus me desse o poder, 

nem que fosse por um momento, 

proibiria a chuva e o vento, 

a morte… a noite… 

e todas as formas de sofrimento! 

Se eu tivesse esse poder, 

ninguém poderia dormir, 

haveria apenas cais de chegada 

para quem quisesse partir. 

Rasgava o mês de dezembro, 

afastava esta dor do pensamento 

e assim voltaria a sorrir. 

Cerro os olhos para não chorar, 

tento recordar os bons momentos, 

mas apenas me vem à memória o sofrimento 

e sempre a maldita chuva e o vento, 
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que não param nem me deixam descansar. 

Agora sei que Deus não existe. 

Já não tenho raiva, apenas aquele nó que persiste, 

como se fosse uma corda apertando, 

e penso: “até quando…?”  

Hei de gritar ao vento…,  

 até partir para aquele lugar que não existe. 

 

1.º Prémio  

Modalidade: Poesia. 2.º Escalão. 

Pseudónimo: Henrique 

  

Vercibela Anjos, 12.º A1, 2015-2016 
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Branca e delicada, como sempre 

 

Hoje caiu neve na minha terra, mas não a vi… 

Oh! Não me importo de dizer, juro: quase a senti! 

Apeteceu-me gritar ao mundo e mentir afirmando tê-la, 

Perdoem-me esta fraude, mas desejava tanto vê-la!... 

Quis afirmar que a recuperei no meu baú de lembranças, 

Onde a guardei após as brincadeiras com outras crianças, 

Imaginando-me a espetadora vivamente deslumbrada! 

Segui-lhe, atenta, os movimentos, em ziguezague fascinada, 

E pude analisar a sua encadeada descida à terra,  

Entrelaçando a manta que branqueava toda a serra! 

Ah! Eu devia ser a águia voando bem alto e livremente, 

Lançando-me nos céus saciada daquela candura, somente… 

Ou ser o que sou, manipulá-la, fazer dela a minha obra de eleição, 

Obra-prima a rivalizar com qualquer memorável criação… 

Quem me dera reproduzir o gelo formado nos estendais, 

Ouvir os leves trinados dos pequenos pardais, 

Estar na aula, escrevendo, nos momentos de leitura, 

E, lá fora, ser minha toda a extensa brancura! 

Ser rainha desse pequeno, mas ditoso universo, 

Usar um longo vestido com padrões todos em verso, 

Espreitar através da janela do meu quarto, de manhazinha, 

Entender a velha cerejeira derrubada e branquinha, 

Adormecer, serena, rodeada pelos braços de meu pai, 

Embalada no murmúrio da neve igual à que hoje cai!.. 

Em deslumbramento me render à natureza, 

Estimulada pelo frio dos cristais e pela sua beleza, 

Sentir, sob os dedos, os vidros da minha casa, rendilhados, 

Com motivos de ramagens requintadamente esboçados, 

Ficar definitivamente baralhada e confusa 
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Acerca da entidade que dispõe deste capricho e o usa! 

E, se o mar, que é imenso, chegasse até ela, num instante breve, 

E eu fosse na sua onda imaginária, na sua espuma leve, 

A festa surgiria com a suavidade de um dia de primavera, 

Pétalas brancas deslizando do espaço, ornando a atmosfera, 

Fogo-de-artifício no céu cinzento para o colorir, 

Com efeitos de estrelas miudinhas a cintilar e a espargir… 

Toda a serenidade e pureza que o branco tem  

Quando a neve caia a minha terra tão bem!... 

 

2.º Prémio  

Modalidade: Poesia. 2.º Escalão. 

Pseudónimo: Morgane 

 

 

Catarina Serra, 12.º A1, 2016-2017 
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Andando sem rumo… 
 

 

 

A voracidade com que eu escrevo, 

É fruto da vida que eu levo, 

Onde me afundo num abismo 

E me precipito numa descida íngreme de complexo relevo! 

 

Páginas da minha vida que arranquei sem necessidade, 

Vida que encurtei, achando-me incólume perante a adversidade, 

Convenci-me de uma inverdade, sendo o criador desta calamidade, 

Carreguei com peso as costas de quem me quer bem de verdade! 

 

As toxinas que sinto a alimentarem-me o ego 

São as mesmas que me matam por dentro e nem o nego! 

Sinto o grito mudo do meu subconsciente em desalento, 

Sinto a apatia que pouco a pouco me consome por dentro! 

 

Não sou capaz de amar, não quero rir nem chorar, 

Nem sou capaz de ser amado, sinto-me isolado e nada conformado! 

Vivo uma fachada, levo uma vida dissimulada… 

Continuo a percorrer a mesma estrada com a mesma encruzilhada, 

Em direção a nada! 

 

Hoje simulam-se emoções que começam as relações, 

Sementes de más decisões que acabam em ilusões! 

Como pode tanta gente amar tanto? Mas, sem espanto, 

Entendi que o amor tanto pode fazer um ser feliz como deixá-lo num pranto! 
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Sinto-me a viver à margem da vida 

E não encontro a estrada para me centrar, 

Mas tenho receio que, depois de conseguida, 

Seja mais infeliz do que na margem, a divagar. 

 

 

3.º Prémio  

                                                                                   Modalidade: Poesia. 2.º Escalão. 

                                                                                   Pseudónimo: Allen Grimm 

 

 

 

António Pereira, 12.º A1, 2015-2016 
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POSFÁCIO 

 

“A literatura, como toda a arte, é uma confissão de que a vida não basta “. 

Fernando Pessoa, Herostrato e a Busca de Imortalidade 

 

“Os poetas e os romancistas são aliados preciosos, e o seu testemunho 

merece a mais alta consideração, porque eles conhecem, entre o céu e a terra, 

muitas coisas que a nossa sabedoria escolar nem sequer sonha ainda. São, no 

conhecimento da alma, nossos mestres, que somos homens vulgares, pois bebem de 

fontes que não se tornaram ainda acessíveis à ciência”.                                                      

  Sigmund Freud, in As Palavras de Freud 

 

A apurada sensibilidade dos poetas e romancistas é reconhecida por 

todos os que valorizam a sua arte, vendo nela uma revelação. São valiosos os 

seus testemunhos, porque captam as múltiplas cambiantes da vida humana, 

tanto na sua alargada complexidade como nas subtilezas da sua mais pura 

filigrana, por isso os leitores se identificam com as suas obras, ao ponto de 

sentirem que poderiam ser eles próprios os autores de um texto ou mesmo as 

personagens de uma específica história.  

Os poetas e romancistas são a prova de que há mais necessidades 

para além daquelas que caraterizam a dimensão pragmática da existência, 

devendo a escola estimular o percurso pelas múltiplas vias do pensamento 

concebidas pela inteligência. 

Com a sua peculiar acuidade, os artistas dão alento para se perseguir 

a luz do conhecimento, mesmo quando o labirinto de uma “Cidade sem 

Luzes” obscurece o entendimento. Em momentos de adversidade, trazem “A 

Salvação” por meio do elo da amizade. Tudo é possível na sua imaginação, 

servindo-se da sua experiência para mostrarem a pura essência, às vezes na 

melodia de uma simples sinfonia de “Pensamentos Provocados” por ideais de 

cavalaria, que mantêm aceso o espírito de benfeitoria a favor dos indefesos. 

E, para que a alma não adoeça, quando a maledicência dos espíritos 

oportunistas capricham em “Lixar a Cabeça” dos que mostram bom caráter, 
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encontram no humor de frases sentenciosas as soluções habilidosas que 

ensinam a sobrevivência. As histórias divertidas melhoram a aceitação das 

contingências da vida, disponibilizando o passaporte para a relação com a 

atroz Morte, a implacável inimiga que traz o ser humano refém de 

“Confissões do Além “ a acenar para o fatal encontro ao qual não escapa 

ninguém. Nos seus “Palácios de Cristal”, criam os artistas o refúgio ideal 

para a evasão da dor que vem do mundo exterior. 

Pelo “Processo Criativo” da poesia, que rima com fantasia, “A 

Presença” cria “Ausência” ou “A Ausência” “ Presença” e consubstancia-se a 

dúvida, investida num “Talvez” dum amor que se desfez ou espera a sua vez. 

Enfim, a poesia cria o poder do pensamento que grita “à chuva” e “ao vento” 

a enorme saudade de uma eterna amizade. E, para se apaziguar a revolta da 

perda, recriam-se cenários de neve “branca e delicada” no seu manto de 

pureza. 

É necessário preservar o espólio dos artistas, que deixam, de herança, 

um percurso a realizar, “Andando[-se] sem Rumo” pelo máximo de caminhos 

para o sentido da vida se poder vislumbrar. Fica-se a braços com um véu por 

abrir de um mundo por descobrir, numa eternidade que às vezes floresce e 

outras amadurece ou fica em letargia para emergir um dia. Uma eternidade 

que nunca envelhece, comprometida numa promessa de contínua renovação, 

em suma…, UMA ETERNIDADE EM BOTÃO. 

Judite Morais 
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