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Talvez divino o canto sempre que as palavras 

Começam a desafiar-nos 

Com sua evidência incontornável de coisas, 

Palavras que terão renunciado livremente 

Ao seu mutismo mais empedernido 

Apenas para nos interpelar 

Com reptos agudíssimos que 

Nos convertem inapelavelmente assim em reféns 

De também haver acaso um sentido daqui 

Em todas as direções; 

  

Essa mesma luz que as terá transfigurado 

Também a nós nos terá posto a descoberto perante cada coisa, 

Cada palavra, 

Cada silêncio, 

Cada peregrino, 

Cada esmola. 

 

 

 

Fernando Carita, in A Casa, O Caminho 
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PREFÁCIO 

 

 

Chegados à quarta edição do “Prémio Literário Fernando Carita” (uma 

combinação de pares harmoniosos, convergindo no sentido da continuidade), 

reincidimos no propósito de divulgação das obras literárias dos escritores da nossa 

comunidade, ilustradas com as pinturas dos alunos do curso de Artes da Escola, 

que nos têm surpreendido com o seu talento, lançando-nos o repto da sua 

divulgação. 

Apesar das muitas solicitações em que jovens e adultos se veem envolvidos, 

num tempo em que somos continuamente convocados a demonstrar competências e 

a quantificar resultados, cada ano vão surgindo concorrentes que se aventuram 

pelos territórios da escrita, empenhando-se no seu desbravamento. 

O facto de termos vindo a atrair génios artísticos fascinados pelo jogo das 

tintas e das palavras é uma prova de que este concurso já se fixou no calendário de 

eventos da escola, onde os candidatos afirmam a sua intervenção, fazendo com que 

o ciclo das pinturas, dos poemas e das histórias siga o seu curso, num crescente 

estímulo de amadurecimento e progressiva evolução. 

A iniciativa de promovermos as sucessivas edições dos nossos livros assume-

se, assim, como uma forma de prendermos o tempo, fixando pontos altos de 

realização na linha persistente do seu devir, para nos eximirmos da ação erosiva da 

sua passagem. Vamos, então, deixando registados os nomes daqueles que se 

distinguem pelo seu esforço de criatividade, para que, no futuro, soem na memória 

dos descendentes a identidade dos protagonistas que se foram esculpindo numa 

posição de dignos ascendentes. 

Neste trabalho de repetição e recreação, fazemo-nos fiéis depositários do 

espólio deixado por um poeta que nos confiou “As Chaves da Escrita” da sua poesia, 

deixando-nos herdeiros da sua casa para cuidarmos do seu recheio e regarmos as 

flores do seu jardim. Por enquanto, vamos afirmando os nossos passos, estudando a 

terra e aspirando o aroma que se desprende dos canteiros, abrindo portas e 

percorrendo corredores, até chegarmos ao ansiado tesouro que se encontrará 

escondido, algures, no lugar mais imprevisto.  
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Assim o labor artístico se vai apurando e (quem sabe?) talvez, um dia, o 

futuro possa trazer revelações de nomes de personalidades que iniciaram o seu 

percurso neste território da Escola Secundária Ferreira Dias (e Noites), nomes 

esses que poderiam não ter vencido a sombra do anonimato, se não tivessem sido 

sujeitos a este tímido estímulo, que ambiciona crescer e transformar-se num tronco 

de onde desabrochem ramos ávidos de ascensão. 

No desfecho deste prefácio, deixamos o nosso testemunho de gratidão à 

Junta de Freguesia de Agualva-Cacém, cuja preciosa ajuda tem sido crucial no 

prosseguimento deste Concurso. Agradecemos, ainda, aos elementos do júri, pelo 

seu trabalho paciente e criterioso na leitura de todos os textos, de modo a chegarem 

a uma escolha seletiva dos prémios atribuídos. Destacamos, por fim, o apoio e 

prestimosa colaboração das professoras da disciplina de Desenho do 12º ano da 

Escola na orientação dada aos seus alunos para a criação das talentosas pinturas 

que ilustram cada edição. 

 

 

 

 

Judite Morais 
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O Prado Secreto 

 

 Naquele belo dia de primavera, Margarida acordou determinada. 

Depois de tanto planear, poupar e esperar, iria, finalmente, perseguir o seu 

maior sonho. Lembrou-se de quando era mais nova, uma criancinha apenas. 

A sua querida avó tinha-lhe falado, uma vez, de um prado, um prado 

belíssimo que ficava para além das colinas do norte, no vale de uma 

montanha incontornável. Um lugar mágico, onde se reuniam as flores mais 

elegantes e graciosas de todo o mundo. Um lugar que não apresentava 

nenhuma documentação a provar a sua existência, mas que era passado 

oralmente de geração em geração. Um lugar de que poucos tinham 

conhecimento e que apenas um escasso número de pessoas visitara. A sua 

avó fora uma delas. Desde então, Margarida sonhava encontrar esse prado. 

 Depois de anos a ansiar pelo Prado, finalmente tinha reunido os 

recursos necessários para iniciar a sua jornada. Acordou ao mesmo tempo 

que a chegada da aurora, uma vez que a viagem até lá demoraria cerca de 

um dia a pé, pois não havia maneira de transportes motorizados chegarem 

àquele sítio. Preparou uma mochila com água e comida, um agasalho, a sua 

fidedigna bússola e o seu reconfortante saco-cama. 

 De início, o pai de Margarida estava cético em deixá-la ir, mas ele 

sabia que essa jornada era o que ela mais queria no mundo. Ele esperava-a, 

à mesa, com o pequeno-almoço. Assim que acabaram a refeição, Margarida 

preparou-se para sair de casa. 

 ― Boa sorte na tua viagem, querida. E que tudo corra bem. ― desejou 

o pai, ainda na esperança de que Margarida desistisse dos seus planos. 

 ―Obrigada, pai. Voltarei dentro de dois dias!  

 ― Até daqui a dois dias. Tem cuidado! 

 Margarida saiu e deu início à pequena jornada. O primeiro passo 

consistia em apanhar um autocarro que a levaria até à encosta das 

primeiras colinas. A partir dali, o resto seria sempre a pé. Um par de horas 
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depois, quando o autocarro chegou à paragem, Margarida agradeceu ao 

condutor e saltou para fora do automóvel, com entusiasmo, mal conseguindo 

conter a alegria e apressando-se para dar início aos vários quilómetros de 

caminhada que teria de suportar até ao seu destino.  

 Depois de uma hora a caminhar, as consequências da sua fraca saúde 

começavam já a manifestar-se. Logo no momento em que nasceu, o destino 

deixara de ser promissor. Com insuficiência cardíaca sistólica, mal 

conseguia bombear o sangue necessário ao corpo. As pernas eram fracas, tão 

fracas que mal aguentavam o seu peso para poder caminhar. Mas, com 

várias operações e a sua determinação inquebrável, ia conseguindo 

contornar os problemas. 

 Agora, enquanto passava pelas colinas, sentia as pernas fraquejarem 

e o coração batia tão descompassado que era o único barulho que ouvia. 

Decidiu descansar um pouco. Aproveitou para petiscar alguma coisa e 

reestabelecer a pouca energia que tinha. Margarida percebeu o quão pouco a 

civilização tinha afetado aquele lugar: não havia nenhum poste de 

eletricidade, nenhuma habitação e nenhuma pessoa à vista. Apenas verde. 

Verde e natural.  

 Seguiu viagem. Já era possível avistar a encosta da montanha. 

Porém, o cume ainda estava coberto por uma espessa neblina. 

 ― Avó, estou quase lá. O meu sonho deixou de ser um sonho! A cada 

passo que dou estou mais perto. ― disse, tocando no seu amuleto, aquele que 

a avó lhe dera, aconchegado ao pescoço. 

 Começou a subir a montanha. Não era muito íngreme, mas isso não a 

impediu de escorregar, tropeçar e cair várias vezes. 

 ― Gostava que estivesses aqui comigo… ― O peso exercido pelo 

amuleto ao pescoço dava-lhe a sensação de ter a presença da sua avó ao seu 

lado, como se fosse uma resposta do além. 

 Várias horas foram gastas a subir a montanha. Horas bem gastas, 

cada vez mais perto de chegar ao Prado. A natureza à sua volta era intocada 

pelas mãos humanas, pequenos animais abriam caminho para Margarida 

passar, como se lhe dessem as boas-vindas. 
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 Quando, finalmente, chegou ao topo da montanha, sentiu como se o 

seu coração tivesse parado. Provavelmente devido ao cansaço e à emoção, 

pensou ela. Sentia um peso no peito e não se conseguia mexer. Não tinha 

controlo algum sobre o seu corpo. Durou apenas alguns segundos, mas foi o 

suficiente para assustá-la. Felizmente a sensação estranha desapareceu. À 

sua frente, Margarida conseguia ver o vale lá de cima. E, localizado nesse 

vale, estava o Prado Secreto. 

 Desceu o mais rapidamente que as suas pernas permitiram. O sol já 

estava a pôr-se e, agora, o céu tinha tons avermelhados, tal como a aurora, 

tal como quando saiu de casa e deu início à sua pequena jornada. Chegando 

ao Prado, não conseguiu conter a sua admiração. Os tons escarlates do céu 

davam um encanto ainda maior às lindas flores ali presentes. 

 ― Avó, este lugar é mágico, melhor do que alguma vez imaginei. Cada 

flor aqui é deslumbrante, o cheiro que paira no ar é esplêndido. Avó, 

também há margaridas aqui! 

 Margarida passeou lentamente pelo Prado, absorvendo todos os seus 

detalhes. Queria guardar aquelas memórias para sempre e contar ao seu pai 

as maravilhas daquele lugar. Já tinha anoitecido quando ela se deu por 

satisfeita e decidiu ir descansar. Estendeu o saco-cama e observou o céu. As 

estrelas iluminavam completamente o ambiente, devido à não existência de 

poluição luminosa. Margarida adormeceu à luz das estrelas. 

 Quando acordou novamente, encontrava-se na sua habitual cama de 

hospital. Com o frágil coração cheio de esperança, tentou mexer as pernas. 

Tentou, mas foi em vão. As suas pernas ainda estavam paralisadas. Esboçou 

um leve e triste sorriso, quase impercetível, quando percebeu o que tinha 

acontecido. Tinha acordado após outra das suas inúmeras operações ao 

coração. Apenas duas pessoas se encontravam ao seu lado: o seu pai e o 

médico. Este foi o primeiro a falar: 

 ― Margarida, tivemos algumas complicações durante a operação. O 

teu coração não aguentou e parou durante alguns segundos. Mas não 

precisas de preocupar-te, agora estás bem. ― disse, entregando-lhe o seu 
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amuleto. Nos olhos do médico, Margarida conseguiu perceber uma sombra, 

como se dissesse “Estás bem, por enquanto”. 

À sua volta, as paredes eram tingidas de branco e um vaso que 

continha um lindo ramo de margaridas estava pousado na mesa ao seu lado. 

De entre todas as flores do mundo, estas eram as suas preferidas. Um baixo 

bip-bip marcava o seu batimento cardíaco, indicando que ainda se 

encontrava viva. Por enquanto. Tocou no seu familiar amuleto pendurado ao 

pescoço e deixou uma lágrima solitária acariciar-lhe a face. 

― Pai, tive um sonho incrível… 

― Conta-me tudo, querida. 

 

 

Escalão 1 

Modalidade: Conto 

Autora: Yue Wan 

Pseudónimo: Bonina 
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Os Olhos de Boneca 

 

― Minha Boneca, Boneca minha! ― soava uma voz, por entre o 

perpétuo silêncio de um escuro quarto. 

Soava por entre a pequena mesinha central de madeira, rodeada de 

três cadeirinhas, coberta por uma toalha de muitíssima finura, com imensas 

ilustrações e rendas. Soava por entre o lindo e delicado servicinho de chá, 

constituído por muitíssimas chavenazinhas e colherinhas delicadas que, 

quando se tocavam, tilintavam como sininhos. Soava por entre as cortinas 

longas e pálidas de um padrão incomum e belíssimo, mas, acima de tudo, 

soava por entre as prateleiras do gigantesco e majestoso armário de bonecas 

de porcelana. 

 ― Minha Boneca, minha linda Boneca! Porque ficas sempre aí? 

Sempre ficas tu agarrada a esta tua estante, na qual permaneces 

permanentemente inerte, como se não tivesses vida… Porquê, minha 

Boneca? É assim tão confortável essa madeira de carvalho? Ou será por 

causa do teu vestido? Se o problema é essa tua saia tão comprida, eu seguro 

nela para tu andares mais à vontade! Ou o problema serão essas tuas 

meiazinhas de cetim? Olha que não se hão de rasgar! 

Eis que, então, se começou a ouvir um mexer de folhos de uma saia, e 

uma onda de caracóis louros começou a mover-se lentamente, da esquerda 

para a direita. Entre a onda escondia-se um rosto de porcelana com 

bochechas ligeiramente coradas. Abaixo das vastas camadas de longas e 

negras pestanas, distinguiam-se uns olhos azuis, vivos, de boneca. Eis que 

os lábios rosados se mexeram levemente: 

― Não é a madeira que é confortável… na verdade, até que é um 

pouco dura. O meu vestido também não tem problema… se eu o levantar um 

pouquinho, consigo muito bem andar sem o sujar nem rasgar; e muito menos 

são as minhas meiazinhas de cetim. Eu tenho os meus próprios sapatinhos 

que as protegem. 
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Em resposta a este tom melancólico, a voz continuou a soar pelo 

quartinho. 

― Então qual será a razão que impede tamanha doçura de se 

aproximar, sequer, da janela? 

Os lábios cor-de-rosa mexeram-se novamente: 

― O mundo é enorme, e eu sou tão pequeninha e frágil… ainda vou 

acabar por me partir. 

A voz, então, respondeu: 

― Mas o que torna o mundo tão valioso é exatamente o facto de te 

poderes partir. É normal teres medo e ficares relutante, quando estás 

perante algo novo. Mas isso é a beleza da vida! O ter medo, o ficar irritado, o 

criar “rachas”…, pois surgem, depois, também os sorrisos, a felicidade, o 

amor de ver o sol a nascer e a pôr-se, de sentir as brisas do mar, de sentir os 

flocos de neve derreterem-se por entre os teus dedos, de abraçar o aroma das 

flores. Fico triste ao não te ver desfrutar das alegrias da vida, ficas apenas a 

apanhar pó…  

O rosto, de tom pálido, mostrou-se ligeiramente magoado, retomando 

imediatamente a expressão fria e distante inicial, e por uma terceira vez os 

lábios se moveram: 

― Há muito tipo de “rachas”… Eu não temo nem a primavera, nem o 

verão, nem o inverno. Nem mesmo temo escorregar no chão coberto pelas 

inúmeras folhas húmidas no outono. Podia estar desfeita em cacos e, ainda 

assim, estar feliz. Mas que prova tenho eu de que quando sair deste quarto o 

meu coração permanecerá intacto? 

A voz que soava como o vento deixou de se ouvir. Por uns momentos, o 

quarto encontrava-se no mais profundo dos silêncios, até que a Boneca o 

interrompeu. 

― Desculpa, não pretendia roubar-te as palavras. Mas está tudo 

bem… eu estou feliz. 

― Será que estás? ― soou novamente a voz, mas, desta vez, de forma 

trémula ― Não é o que dizem os teus olhos de boneca. 

A Boneca mostrou-se surpresa: 



15 

 

― Que têm os meus olhos? Sempre me disseste que eram bonitos, que 

brilhavam como os oceanos. 

― Podem continuar azuis como os oceanos, mas, agora, perderam o 

brilho… deixaram de ser teus para serem uns olhos de boneca. E sabes 

porquê? Porque, tal como uma boneca, tu tens medo de te partir e é por isso 

que te escondes neste quarto, que permaneces nesta prateleira. Eu achava 

que tinhas medo de rachar a tua figura, mas, afinal, tens medo de ferir-te 

por dentro. Oh, minha querida boneca, mal conheces tu o prazer de dizer, 

simplesmente, «Bom dia» ou, simplesmente, «Olá!». Esqueces-te que também 

existe alegria em abraçares quem tu adoras, em cobri-lo de beijos, ao 

agradeceres estares viva? Para isto estar a acontecer, alguém tem de te ter 

magoado. Mas quem te magoaria, minha Boneca? 

Nesse instante, os grandes olhos azuis começaram a verter pequenas 

lágrimas. Como enfraquecida por esta resposta, a Boneca retorquiu: 

― Sim, tens razão, alguém me magoou, mas não importa quem ou 

como. Era mais fácil, para mim, fugir, mas desde então que permaneço nesta 

minha prateleira ― interrompeu o discurso para sorrir tristemente ― e 

agora já não sei voltar a apreciar o mundo que sempre me pareceu tão lindo 

e maravilhoso. 

Uma mão firme e quente afagou os cabelos de Boneca. Ela chorou 

mais e mais. 

O dono da voz que soava pelo quarto escuro abraçava a Boneca, 

enquanto lhe acariciava a face e os caracóis louros, que caíam em cascatas, 

humedecidos com todo aquele dilúvio. Mirou-lhe o rosto e sorriu. Boneca 

pareceu ainda mais surpresa com aquela atitude. Por fim, a voz a preencher 

o ar em volta de ambos: 

― Sabes, minha Boneca, acho que agora vais voltar a ver o mundo, 

talvez não tão perfeito como antes, mas mais próximo do que ele é na 

realidade, com as suas coisas boas e más. No entanto, tenho a certeza de que 

vais ficar bem… voltaste a abrir o teu coração e recuperaste esse brilho dos 

teus olhos, que eu tanto adoro… Devia estar escondido por detrás de todas 

aquelas lágrimas. 
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Boneca sorriu, abraçando alguém. 

― Obrigada, papá―respondeu. 

Soltando-se do abraço, sacudiu o seu vestido e limpou da face os restos 

da sua mágoa. Abriu as cortinas do seu quarto e admirou, por uns 

momentos, os raios de Sol. 

― Eu e a tua mãe estaremos na sala à tua espera. ― disse o seu pai ― 

Vamos almoçar e talvez dêmos um passeio no jardim mais à tarde. Até logo, 

minha Boneca ― disse, dando-lhe um último beijo no rosto antes de se 

retirar. 

Boneca mirou a mesinha de madeira coberta por uma das suas 

toalhas de chá preferidas e olhou para o servicinho de chá que se encontrava 

por cima. Havia-os observado durante tanto tempo enquanto estava sentada 

naquela cadeirinha de carvalho. Soltou uma pequena gargalhada. Os seus 

pais sempre a tinham visto como uma pequena boneca, o que explicava a 

forma como a tratavam e o modo como a vestiam, mas tinha de admitir que 

o seu pai tinha dotes humorísticos para chamar àquela peça de mobília a 

“sua prateleira”.  

Seguidamente, olhou para o gigantesco armário de bonecas e, agora 

que tinha o coração mais leve, percebeu que eram mesmo bonitas, mas 

tinham olhos de boneca. 

Sem mais demoras, penteou-se rapidamente e dirigiu-se para a sala, 

mirando todos os objetos, sombras, luzes e reflexos, agora com os seus olhos 

de menina. 

 

Escalão: 1 

Modalidade: Conto 

Autora: Ana Rita Costa 

Pseudónimo: Nancy 
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A Rena que Queria Ser um Peixe 

 

Certo dia, a rena Vitória foi dar um passeio matinal pela lagoa perto 

do sítio onde vivia. Estava uma manhã muito fria, contudo Vitória não 

prescindia do seu hábito de sempre. 

Estava tudo muito silencioso, não passava nada nem ninguém por 

aquelas bandas, apenas as formigas e os restantes insetos que, muito 

dedicados ao seu trabalho, não deixavam o que tinham para fazer por causa 

de uma simples alteração climática. 

Estava Vitória a pensar na sua vida e no mundo que a rodeava 

quando viu um peixe colorido a nadar na lagoa. O facto de um peixe passar 

por ali já era estranho, mas um daquela espécie era quase inacreditável. 

A rena estava estupefacta perante o sucedido e não podia perder a 

oportunidade de falar com este animal, por isso tentou chamar a atenção 

dele (talvez falasse português). 

— Olá! — O peixe olhou para ela — Sim, tu! Que fazes aqui? 

— Eu sou o Alberto. 

— Ai, que raio de nome! — disse Vitória, franzindo a testa — De onde 

vens? 

— Eu venho de muitos lugares! 

— O quê? Estou a ficar confusa! 

— Eu vou explicar-te: nasci nos mares do Índico, perto de África. Mas 

não permaneci lá muito tempo. Fui com os meus pais para o Oceano 

Atlântico, passando pela América do Norte e do Sul. Estive lá durante 

algumas semanas, mas, depois disso, viajei até à Antártida, Índia, Oceânia e 

agora estou aqui em Portugal. 

— Uau! Eu nunca saí desta cidade! E conheceste alguém importante? 

— Se conheci! Tive a oportunidade de falar com o Nelson Mandela, 

cheguei a conhecer o Mahatma Gandhi e o Barack Obama, quando era 

adolescente, costumava levar-me comida. 

— Quem me dera ser um peixe! — disse Vitória, cabisbaixa. 
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A rena ficou muito triste e, durante aquela semana, não conseguiu 

falar com mais ninguém. “De que vale existir, se não posso ser útil para 

ninguém?” — pensava ela. 

Um dia, quando retomou o seu velho hábito e foi dar um passeio com 

uma amiga, reparou que, na lagoa, estava o seu amigo Alberto, morto, a 

flutuar. Vitória começou a chorar e a sua amiga, vendo isto, perguntou-lhe: 

— O que é que se passa, Vitória? 

A rena tentou conter o choro e falou-lhe sobre o encontro que tinha 

tido com o peixe havia já alguns dias, confessou-lhe a sua tristeza pela morte 

do seu amigo e por não ter tido tantas experiências fantásticas como ele. 

Depois de ouvir atentamente Vitória, a amiga disse: 

— Lamento muito a tua perda, mas tu não sabes que os peixes vivem 

pouquíssimo tempo? Aliás, pelo que me contaste, esse peixe já teve muita 

sorte, a maior parte nem vive um terço do que ele viveu. Contudo, ele pode 

ter tido muitas aventuras, mas nunca conseguiu criar laços de amizade com 

ninguém devido ao facto de não ter estado muito tempo no mesmo lugar. 

Vitória deu-lhe razão e, a partir daquele dia, ganhou mais alegria 

para viver, deu muito mais valor aos seus amigos e percebeu que podia ser 

útil àqueles que a rodeavam, sem precisar de sair do lugar onde vivia.  
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O Artista 

 

O mar sempre lhe despertou uma relação de amor-ódio. Mesmo nos 

tranquilos dias de agosto, quando se espraia anil nas areias escaldantes das 

férias, Sara reagia inquieta ao assédio das suas águas, límpidas, mas 

sombrias, tenebrosas.  

A força da natureza sobrepõe-se à força humana e nem a linguagem 

sedutora de um mar de verão a convencia a dispensar o seu estado de alerta. 

Não media forças com a titânica robustez do oceano, ainda que ele se 

insinuasse, de mansinho, num vaivém provocador e apelativo. Resistia 

sempre. 

Contudo, Sara não era indiferente à beleza daquela divindade 

medonha e sustentava o desafio que, como um íman, a impelia a espreitar a 

brutal rebentação das águas, quando loucas, demoníacas, insistiam em 

esbarrar contra os duros rochedos de uma qualquer falésia. Era a beleza 

pura, na sua forma primeira, inicial e, por isso mesmo, irracional, fera e 

medonha. 

Era ali, naquele café à beira-mar, que Sara observava o mar, à 

distância. Via-o elevar-se, bramir, num esforço delirante de se erguer do 

leito. Sentia-o agitado, invejoso, porque a via a ela de pé e queria igualar-se.  

Pensando poder acalmá-lo, desviou a atenção para o interior do café, 

cheio de gente que, como ela, se refugiava num chocolate quente, procurando 

o conforto para um gelado dia de janeiro que escorria pelas vidraças que os 

separavam do exterior, mas mantendo-o sempre visível, presente, 

perturbador. 

Sara era uma jovem alta e elegante, de cinturinha bem definida, que 

fugia ao figurino das jovens da sua geração, de formato quadrado, 

demasiado negligentes e de aspeto viril, que a faziam destacar-se ainda mais 

pela sua feminilidade segura e serena. No rosto perfeito, de carnação 

ebúrnea, moldado por longos cabelos escuros ligeiramente ondeados, 

brilhavam os olhos escuros e as pétalas rosadas e carnudas dos lábios 
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assertivos. Procurou o livro, companheiro fiel nos dias de melancolia e 

solidão, e mergulhou na leitura com a avidez de um faminto em terra farta.  

— “Já não há cafés silenciosos! Por que razão as pessoas falam tão 

alto nos cafés, e nos restaurantes?” — interrogava-se Sara, enquanto 

circulava vagamente o olhar pela sala. Por entre a multidão de vozes, 

diferentes timbres – homens, crianças, mulheres – cromatizavam o cenário 

envolvente. O café era, com efeito, um porto de abrigo para todos. “Mas 

abrigo de quê? Que tempestade nos pode ameaçar?” Recaiu em meditações 

dogmáticas que a levaram a refletir no fenómeno daquela solidão em 

comum. Mesmo entre tantos, a solidão existia.  

— “Tantas vozes, tanta gente, tanto afeto no ar, mas a solidão isola-

me, deixa-me só, com os meus medos… os meus amores.” – pensava e 

descaia lentamente no pesadume da tristeza. 

Procurou reagir, interessar-se, sair de si e ir ao encontro dos outros, 

de cada um deles. Do seu lado direito, um casal de meia idade. Ela tem duas 

filhas, está divorciada, e partilha com o seu parceiro de mesa (não se percebe 

a relação) a dificuldade que tem em deixar as filhas sair à noite para 

qualquer programa com os amigos. Afinal, concluía também, era a mesma 

que as filhas tinham quando o programa era com ela. À sua frente, uma 

mesa enorme, uma família grande, pais, filhos, noras, genros e uma bebé de 

poucos meses. A alegria transbordava; uma família unida, feliz, que 

partilhava a alegria de mais um herdeiro. Todos os olhares se concentram 

no recém-nascido. À esquerda, sentados em pufos, dois casais jovens 

conversavam animadamente, partilhando vivências ou experiências 

divertidas, que mostravam nos smartfones. Noutras mesas, mais distantes, 

mais gente, discreta ou animada, todos fechados neste aquário de vidro, 

enquanto a água se agitava lá fora. 

Lá fora, havia quem se aventurasse na areia da praia e se 

aproximasse da água. Corajosos! 

Sara recaiu novamente na leitura. “Lebre de olhos de âmbar”, é o livro 

que agora andava a ler. 
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Mais ao fundo, do outro lado da sala, um jovem de rastas e de barba 

negra, rente, bem aparada, como se fosse desenhada no rosto trigueiro, 

atraiu a atenção de Sara. Perfil de estátua grega, ligeiramente inclinado 

sobre a mesa. Parecia estar a escrever. Levantou o rosto e encarou com ela. 

Frente a frente, olhos nos olhos, naqueles segundos de eternidade, Sara leu-

lhe no fundo do olhar escuro-esverdeado uma ternura suave. Há um sorriso 

que se espraia e que a aquece até às profundezas da alma. 

— “Tão belo e tão perigoso como este mar que me cerca. Tão 

igualmente assustador e apelativo. Também certas forças humanas são 

difíceis de enfrentar. Atiram-nos ao chão, mas impelem-nos a erguermo-nos. 

Tiram-nos as forças, mas enchem-nos de coragem. Despertam o que de 

melhor há em nós, mas também o pior.” — pensava ela. 

De novo a leitura é a saída de emergência. Sara tenta fugir à atração 

daquele olhar, daquele rosto, mas os olhos que leem não comunicam ao 

cérebro qualquer mensagem. As sinapses estão a falhar. Volta a olhar para o 

rapaz das rastas. Cabisbaixo, parece interessado em algo que lê, ou escreve. 

Não tem uma visão plena das suas mãos; podia levantar-se para espreitar, 

mas daria muito nas vistas. Limita-se a observá-lo, sorrateiramente. 

A sweat castanha ilude a extensão das rastas, curiosamente traçadas 

na nuca, conferindo-lhe um ar exótico, uma beleza diferente, um ar 

displicente, mas elegante. Um brinco na orelha, uma bolinha prateada. A 

mão que ajeita o cabelo descobre os longos dedos de unhas impecavelmente 

curtas, indício de bom gosto e elegância.  

Pressentindo a insistência do olhar da jovem, o rapaz agita-se, olha 

para ela e sorri, timidamente, suavemente. Como num jogo das escondidas, 

Sara mergulha na “Lebre de olhos de âmbar”, evitando o olhar. Porém, 

percebe que ele se ergue, se movimenta, caminha na sua direção. 

— Ó mar tenebroso, “Ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas 

de Portugal.”. E, agora, o que faço? Invoco todos os poetas que possam vir em 

meu auxílio? — E uma onda de calor percorre o corpo de Sara, um calafrio 

também e uma vontade de fugir sustida pelas mãos de uma emoção que a 

paralisa. 
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Parou, o rapaz. Junto ao balcão, encostado de lado, com o cotovelo 

direito apoiado, olha descaradamente para ela e sorri. Sara corresponde ao 

olhar, sorri também, procurando gerir as emoções que lhe assaltam o 

coração incauto e lhe roubam a segurança, assim, desta forma avassaladora 

e sem tréguas.  

De estatura média, calças pretas de fato de treino, da Adidas, de 

risquinhas brancas laterias, ténis pretos e as rastas que lhe escorrem até 

meio das costas, o jovem conversa com o empregado do bar e parecem 

amigos de há longa data. Uma voz suave, audível, uma discrição tímida, um 

último olhar que se faz acompanhar por uma ligeira vénia a que Sara 

corresponde. 

Já no seu lugar, o jovem das rastas sorri novamente para a jovem e 

volta a sentar-se. Sara sente ter sido vítima de uma onda gigante. Olha para 

o mar, procurando nele uma resposta. Lá fora, ao frio, o mar está calmo, 

mansinho, navegável e convidativo. Sara sorri, avaliando a dimensão do 

impacto e perde-se, uma vez mais, na beleza daquelas águas que deslizam 

numa lassidão líquida e brilhante, naquele fim de tarde de sábado. 

Desperta desta distração opiácea, quando o empregado do bar lhe diz, 

com um sorriso cúmplice: 

— O artista deixou-lhe esta imagem.  

— Onde está ele? Quem é ele? 

— Isso nunca nos disse. Vem cá, às vezes. Senta-se a desenhar as 

pessoas e depois vai-se embora. Mas é a primeira vez que oferece o que 

desenha. A menina tem sorte, deixou-lhe a sua imagem. 

— Não, ele deixou-me um desenho, eu é que fiquei só com a imagem 

dele. 

O empregado encolheu os ombros, indiferente àquela linguagem 

estranha, e regressou, divertido, para o seu posto de trabalho. 

Diante de Sara estava o desenho do seu rosto: doce, sereno, bonito e 

convicto. O artista havia reproduzido bem os seus traços físicos, mas 

também o seu carácter. Para entender a especificidade da “imagem” 

(segundo o empregado), era preciso considerá-la sob o aspeto da semiótica. 
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“Este desenho é um signo.” — pensava Sara — Preciso de perceber o que 

representa e o que significa. 

Uma imagem foi tudo o que restou do jovem das rastas. A imagem 

mental, a ideia, as impressões que ficaram registadas na memória de Sara, 

de forma indelével, daquele tsunami marcante, provocado pelo jovem 

artista, numa tarde de sábado, num café da Ericeira.  
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O Dever de Viver 

 

O gabinete era confortável, dois sofás de cor preta, uma pequena mesa 

de apoio onde se amontoavam revistas há muito esquecidas. Na parede, “O 

Grito” de Edvard Munch e os “Girassóis” de Vincent Van Gogh lembravam 

que estávamos numa clínica psiquiátrica. O revestimento em papel de 

parede era constituído por 89 losangos vermelhos e 93 verdes. Os ladrilhos 

do chão, vidrados de cor preta, ainda estavam em contagem, tendo ficado no 

72 quando a enfermeira de olhos de Bette Davis lhe tocou no ombro 

convidando-o a entrar. Ele olhou para ela de relance, indiferente ao seu 

decote generoso, e fixou-se novamente no ladrilho para não se perder na 

contagem. 

― Pode entrar, o senhor doutor já está à sua espera. ― E sorriu de 

uma forma quase genuína, apesar de nunca o ter visto. 

O médico levantou-se quando ele entrou no consultório e estendeu o 

braço para um cumprimento. Sentiu a sua mão a ser apertada firmemente, 

um pouco mais do que era suposto, certamente seria propositado, com a 

intenção de proporcionar segurança ou domínio, dependendo das situações. 

Ele correspondeu ao seu grande entusiasmo. Não era seu objetivo comprar 

dialética à hora, nem qualquer tipo de terapia para angústias existenciais. 

Pretendia respostas.  

― Bom dia. Antes de mais, chamo-me Paulo Santos e sou psiquiatra. 

Mas isso já deve saber, senão não teria marcado a consulta. ― disse o 

médico, numa tentativa de piada para quebrar o gelo inicial. 

Ele nem esboçou um sorriso. Não queria ser deselegante, mas o tempo 

estava a passar e eram quase horas de regressar a casa. O médico cessou o 

sorriso, colocou a máscara de profissional delicado e perguntou: 

― Então, com quem tenho o prazer de estar a falar, e o que o traz por 

cá? ― Pegou na caneta de tinta permanente e abriu o pequeno bloco de 

notas. 
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― Venho à procura da felicidade! ― respondeu, ignorando, 

propositadamente, a primeira pergunta. 

― Perdão?! ― questionou o psiquiatra, frisando a testa. As ondas 

denunciavam surpresa naquele mar que parecia sereno e imperturbável. 

Rapidamente o mar cavado voltou a ser chão, convidando a navegar. 

― Sim! A minha mulher disse que talvez me pudesse ajudar. 

O médico procurou sinais de ansiedade ou de tristeza. Não havia, 

porém, qualquer traço de angústia; apenas aquele olhar inquiridor, deixando 

bem claro que existia uma fronteira entre eles que não era para ser 

ultrapassada. 

― Sente-se infeliz? ― perguntou o psiquiatra, estimulando a temporal 

com o indicador da mão esquerda. 

― Não sei. Lá em casa dizem que sim, mas eu não sei! A pergunta é 

retórica, se me pudesse explicar o que é a felicidade talvez eu conseguisse 

dizer que sinto o seu contrário! 

O médico não hesitou, como se já soubesse da pergunta. 

― É um estado durável de plenitude, satisfação e equilíbrio físico e 

psíquico… apenas isso. 

Um longo silêncio, desconfortável, instalou-se na sala. 

― Continuo com dúvidas, não sei se sou isso ou o seu contrário! 

Olhou para o móvel atrás do médico e começou a contar os livros da 

primeira prateleira ― 37 pretos e 12 de outras cores ―, estava quase a 

encontrar a resposta quando o médico o interrompeu. 

― Talvez conhecendo-o melhor o possa ajudar. Conte-me como é um 

dia da sua vida.  

Ele interrompeu a contagem da segunda prateleira no livro azul, o 

único dessa cor, assim não iria perder-se quando recomeçasse. 

Todos os dias me levanto às 7 horas e 15 minutos, tomo banho, lavo os 

dentes, como um pão integral com manteiga sem sal e bebo um copo de leite 

sem açúcar. Chego ao emprego às 8 horas em ponto e trabalho até às 12 e 

30; almoço peixe nos dias pares e carne nos ímpares. Às 13 e 30 regresso, 

trabalho até às 17 e 30, bebo um café a essa hora. Chego a casa às 18 horas e 
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20 minutos, ajudo a minha mulher a fazer o jantar, arrumamos a cozinha e 

vamo-nos deitar às 22 horas. 

― Todos os dias tem essa rotina? 

― Claro que não, senhor doutor! Aos fins de semana, lavo e limpo o 

carro até às 12 e 30. De tarde, a minha mulher gosta de sair até ao centro 

comercial e, enquanto ela anda nas compras, fico a ler o jornal até às 17 e 

30. De resto, é sempre assim. 

― E qual é a sua profissão? 

― Sou controlador de qualidade num laboratório. Normalmente estou 

sentado enquanto as ampolas de medicamentos passam à frente dos meus 

olhos numa passadeira rolante; quando existe alguma com defeito, carrego 

num botão e ela é destruída. 

O médico franziu as sobrancelhas. Quem poderia ser feliz a conferir 

ampolas durante oito dias sobre uma passadeira rolante? Imaginou-se, à 

noite, a fechar os olhos sem conseguir dormir, perseguido por pelotões de 

ampolas defeituosas que lhe passavam sob os olhos, pedindo perdão por 

existirem e ele carregando com raiva no botão… morre… morre… 

― Vou dizer várias palavras e você vai dizer a primeira coisa que lhe 

vier à cabeça, mesmo que lhe pareça ridícula. 

― Cão! 

― Gato. 

― Bonito! 

― Feio. 

―Trabalho! 

― Dever. 

― Esposa! 

― Companheira. 

― Sexo! 

― Sábado. 

― Sábado! ― exclamou o médico, surpreendido, sem continuar as 

perguntas da lista que remetiam para as profundezas do inconsciente. 
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― Sim, normalmente temos sexo ao sábado, daí eu dizer sábado. ― 

disse ele, como se fosse a coisa mais natural do mundo. 

― E, se lhe apetecer, a si e à sua mulher, noutro dia? 

― Porque haveria de apetecer se não é sábado? ― perguntou, 

espantado. E acrescentou: 

― Se eu tiver sexo às terças e sábados, pensa que encontrarei a 

felicidade? Seria terças e sábados às 21 horas e 30 minutos.  

― Não tem que ser num dia específico, é quando lhe apetecer, não 

acha? ― perguntou o médico. 

― Como sei que me vai apetecer, se não marcar o dia? 

― Aparte a sua felicidade, pensa que a sua mulher é feliz consigo? 

― Ela diz que sim, e eu acredito. O único problema é que ela insiste 

em que eu também seja feliz, o que é uma chatice! Para mim é indiferente, 

nem me sinto angustiado com isso. Curioso, sim! Gostava de saber como se 

sente uma pessoa feliz, ou mesmo infeliz, e foi essa a principal razão porque 

vim. Por essa razão, mas também porque ela insistiu e eu gosto de a fazer 

feliz… é o meu dever. 

― Reparou que utilizou a palavra dever para o trabalho e para a 

relação com a sua mulher? 

O homem ficou a pensar como seria a sua vida se fosse ele aquele 

médico à sua frente. Sozinho, no seu consultório feito passadeira rolante, por 

onde passavam seres humanos com defeito, uns atrás dos outros. Não teria à 

sua disposição o botão mágico que tudo tornava perfeito, ordenado… 

previsível. Pelo contrário, ficaria apenas com aqueles que, de alguma forma, 

saíam do padrão. Não conseguia imaginar nada mais triste… mais infeliz. 

O médico olhou para o relógio, estrategicamente colocado atrás do 

homem, pois assim poderia controlar o tempo de consulta sem que ele desse 

conta. Deu por si a contar os segundos 28, 29, 30… Tinha pouco mais de um 

minuto até ao próximo cliente, tinha de terminar. 

― Penso que temos muito trabalho pela frente, vamos marcar mais 

algumas consultas, depois acerta as datas com a minha secretária. 

Levantou-se, mas, desta vez, o aperto de mão mal se sentiu. 
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Ele sorriu, contou os livros que restavam da segunda prateleira e saiu 

satisfeito. Antes de se dirigir à secretária, olhou para o ladrilho preto e 

continuou a contar, em silêncio, 72, 73… 79. Agora sim, estava em paz. 

O médico olhou para o relógio, restavam 15 segundos, aproveitou para 

escrever um SMS para a mulher. 

― Não te esqueças, hoje é sábado… 
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Lembranças de um Tempo Esquecido 

 

Não te conheço. 

Agora que olho não reconheço 

Não sei o que aconteceu aqui 

O que é que isto é para ti? 

 

Desapareço, 

Porque sei que aqui não pertenço 

Não sei se já pertenci 

Mas penso só que me perdi. 

 

Esqueço 

Tudo o que dizem que não mereço. 

Lembro-me de tudo o que perdi 

E de que só metade mereci. 

 

Procuro 

Descobrir como será o meu futuro. 

Esquecendo o meu passado, 

Finjo que estou preparado. 

 

Cansado 

De, pela sociedade, ser enganado, pergunto 

Onde está a ilusão da verdade 

E a razão da humanidade? 

 

 Engraçado… 

Sempre estive do teu lado, 

Mas, agora que estou perdido, 

Também por ti fui esquecido! 
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Iludido, 

Pensei que, ao voltar, seria recebido, 

Mas não encontrei ninguém. 

Estando eu sozinho, serei  alguém? 

 

Sozinho, 

Já não encontro o meu caminho, 

Não sei por onde caminhei… 

Será que imaginei? 

 

Contudo, permaneço. 

Onde sabes que eu apareço, 

Continuo sempre à espera 

Que tudo volte ao que era. 

 

Faleço. 

Eles que paguem o meu preço! 

Desde o dia em que não te conheci 

Que não parei de pensar em ti. 
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Soberania da frieza 

 

Quando é que a frieza se tornou senhora e rainha? 

Trago estas correntes que me prendem ao chão e olho, 

Olho para lá do horizonte, para lá do Tejo, para além das palavras. 

Quantas palavras ouvimos, mas não vemos, 

Não vemos porque são cuspidas com frieza: 

Aqueles olhos dizem sim, apesar do não que se ouve 

E a vida continua. 

Quando é que a frieza se tornou senhora e rainha? 

Quando é que uma taxa de lucros se tornou mais importante que um quadro 

de Monet? 

Quando é que o toque deixou de ser uma linguagem universal? 

Não são precisas mãos para tocar, não … 

Toca-se com os olhos, perfura-se com o olhar. 

A física diz-nos que nenhum toque é verdadeiro, não no sentido literal… 

Os teus eletrões repelem os meus eletrões, 

Faíscas, no abismo das nossas peles. 

Não nos tocamos e, no entanto, sinto as marcas deste toque, 

As marcas da frieza. 

Quando é que ela se tornou senhora e rainha? 

Quando é que a física se tornou entendida em assuntos do coração? 

Diabos, eu sinto o teu toque. 

Não sentes o meu? 
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A Persistência do Olhar  

 

E, se os olhos vissem a verdadeira luz 

que é a vida? 

Se, nos olhos, víssemos o futuro e o passado das  

pessoas? 

As ligações que temos? 

A conexão espiritualista dos corpos vazios, mas 

cheios com o suficiente? 

A alma? 

Reconhecer-nos-íamos mais facilmente! 

Tudo aquilo a que a sociedade normativa é surda 

se poderia tornar na maior frequência! 

Os olhos falam,  

gritam verdades que muitos, 

por serem surdos, 

não as ouvem! 

Mesmo emitindo frequências nas vozes já roucas, 

mas nunca cansadas, não se afigura a esperança da cura para a 

VER-DADE! 

 Há muitos que dizem que vem com a idade… 

A idade que traz lucidez à vista, valorização das 

conexões impetuosas, inquebráveis, que, 

assim, se assemelham aos olhos dos velhos, 

por ser requerida em nós, 

jovens,  

a comprovação diária e sistemática do que é essa verdade. 

Porém, 

perdemo-la em muitos olhares e, simultaneamente, 

a encontramos noutros. 

É um dar e receber inconsciente,  
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uma descodificação que se vislumbra, de imediato, numa fugaz visão. 

Mas vê-la e não entendê-la é melhor do que 

nunca a ter visto passar.  

A loucura é melhor do que a cegueira propositada.  

 

Escalão: 2 

Modalidade: Poesia 

Autora: Catarina Serra  

Pseudónimo: Nympha 

 

 

David Saraiva, 12.º A2 

 



40 

 

 

Um Dia sem Ti 

 

Quando te vejo, não é desejo que sinto 

digo que é amor… mas minto 

é uma coisa feita dor 

um medo sem temor 

uma palavra por inventar 

abismo e vontade de voar 

 

Sem ti não há chão nem céu 

Não há acusado  

E, quando dizes que não, 

o mundo fica sem sentido e eu sem chão 

Preciso de te sentir, de entrar em ti e no fim… 

… encher-te de mim. 

 

O meu coração bate e estou a respirar 

sei assim que estou vivo, mas sem estar 

Cá dentro, algo em mim morreu 

sou eu… sem ser eu… 

Volto para o meu mundo sem cor, ordenado, 

Fecho o livro… está terminado. 

 

Escalão: 2 

Modalidade: Poesia 

Autor: José Manuel Cardoso 

Pseudónimo: Sofia Tchibinda Illunga 

 

 



41 

 

 

 

 

 

Tânia Mateus, 12º A2 

 

 

 

 

 



42 

 

A Noite 
 

 

A noite já vai longa e eu sem sono 

Vou pensando na vida que passou 

 

E o tempo, já passado, que contemplo, 

Tem roupagem de Menino...que voou! 

 

Vejo-o apressado, atrapalhado, lento... 

E, ao espelho, dá um jeito, à face que enrugou. 

 

Mira os cabelos, cinza-prata, e depois, desata 

Um maço de papéis que arrecadou. 

 

Lê e relê a distância guardada...que guardou. 

Lê, o velho tempo que o surpreende...Porque ficou? 

 

E, lá longe, onde as horas eram tão grandes e lentas, 

Tão ardentes, tão dolentes, tão gélidas e sedentas... 

 

Brilha o mesmo sol do meu encanto, que se alevanta 

e me oferece essa luz tão peregrina, que me encanta! 

 

Estou aqui. Não tenho a mesma força desses dias, 

Mas, tenho ainda, aqui, as vozes que eu ouvia. 

 

Tenho guardadas, nesse maço, todas as horas passadas, 

Todas as recordações do tempo em que brincava 

 

Nessas ruas, que são minhas, que são tuas... 

E que hoje canto, porque a saudade não me deixa... 
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Estou aqui por mim, por ti, por esta saudade infinita, 

Embrulhada nas lembranças...Tão despida! 

 

 

Escalão: 2 

Modalidade: Poesia 

Autora: Felismina Mealha 

Pseudónimo: Esmeralda Neto 

 

 

 

Isabell Cruceat, 12.º A2 
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Cabo da Roca 

 

Aqui, onde, hirto, o promontório envelheceu,   

Ansiando pelo regresso de quem, um dia, partiu, 

Por querer desvendar um oceano que nos deu 

A mais notável façanha de que já se ouviu… 

Aqui, onde o tempo se quedou, deslumbrado, 

À grandeza do horizonte e ao perfume silvestre; 

Hibernou na serra, plenamente embriagado,    

E encontrou no farol o abrigo e o mestre... 

Aqui, onde os amplos matizes das flores,  

Rompem do verde manto selvagem, 

Como se quisessem atrair, com os seus odores, 

Amores errantes, aonde o horizonte tem vantagem… 

Aqui se perde, a toda a volta, o anónimo olhar, 

Rendido à livre e muda contemplação, 

Sob o entardecer, que dá soberania ao luar, 

Escapa, naturalmente, manifesta exaltação… 

Cai a noite e o mar refulge como a prata, 

A sombra alonga-se nos caminhos e carreiros 

E a escarpa desce, a pique, até ao mar que a retrata 

E, lá longe, tão longe, afiguram-se quinhentistas veleiros!... 

Daqui se alcança a imensidão da tormenta 

E o olhar se perde na erosão que o tempo traz, 

Mostrando a grandeza que o mesmo tempo reinventa, 

Espelhando-a em toda a onda de que o oceano se faz… 

Aqui se concebem cânticos harmoniosos  

Para adensar de mística o semblante do espaço 

E honrar os deuses supremos, gloriosos, 

Numa cadência arrepiante, solene, passo a passo… 

Aqui, onde o derradeiro braço de terra ocidental 
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Penetra nas intangíveis entranhas dum insondável mar, 

Entregando-se a ele, num ato quase irracional, 

Deslumbra-nos a superior metáfora que nos pode caraterizar! 

Aqui, onde a linguagem do mar nos incita a ir mais além 

E a nossa voz bradada se espoja em lugar incerto, 

Volta, contudo, um prenúncio que nos traz alguém 

Dantes perdido no nevoeiro ou nas areias do deserto! 

Esta é a ponta mais ocidental do continente europeu, 

Onde a terra portuguesa e sua glória não terminam, 

Onde a grande narrativa de um temível mar nasceu 

E o azul do céu e verde do mar se unem e confinam… 

Aqui, o vento dança em plena liberdade, 

Uiva ou canta em constante transmutação,  

E traz, à costa, a linguagem universal da humanidade, 

Que é aquela que entendemos por vocação.  

Aqui, o sal de muitas lágrimas tem seu termo, 

Fundindo-se numa branda e alva espuma rendilhada, 

Preferindo o destino português como nicho eterno 

E abraçando esta pátria, a qual proclamou de “muito amada”… 

 

 

Escalão: 2 

Modalidade: Poesia 

Autora: Celeste Gonçalinho 

Pseudónimo: Evasão 
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Diogo Barradas, 12º A2 
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POSFÁCIO 

 

“O poeta é quem se pôs um dia a caminho 

Dos caminhos todos bifurcados no tempo “  

 

Fernando Carita, in, A Casa o Caminho 

 

 

Inspirando-nos nos versos do poeta cuja obra impulsionou a 

implementação deste concurso literário, rematamos esta compilação 

apresentando uma homenagem àqueles que, anualmente, assumem a 

coragem de responder ao fascínio da arte, trabalhando a matéria-prima da 

escrita para com ela tecerem o bordado dos textos que os nossos ilustradores 

enriquecem com o seu hábil manuseio das tintas. 

A obra poética de Fernando Carita foi deixada ao leitor como um 

espólio que se é convocado a preservar, explorando-se as infinitas vias 

proporcionadas pela arte de contar e versejar. Aceitámos o desafio de 

acarinharmos esta herança, convidando os escritores (de mãos dadas com os 

pintores) da nossa comunidade para uma visita à Casa da Escrita, levando-

os a transpor a sua entrada e a sentarem-se à mesa onde vão beber a 

inspiração de que precisam para dar continuidade ao trabalho do poeta.  

Com o título Os Lírios do teu Jardim, dado à primeira edição, 

convocámos os seus colaboradores a fertilizarem a terra com a qual 

haveriam de sedimentar os canteiros das suas criações. Contámos ter 

deixado algumas sementes que fariam desabrochar raízes impulsionadoras 

do crescimento das plantas que sustentam a seiva da frutificação. 

E assim fomos levados a uma segunda edição com o título As Chaves 

da Escrita, querendo despertar a curiosidade dos nossos concorrentes para 

os enigmas do conhecimento e os misteriosos acessos às entradas e saídas da 

imaginação. 
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Demos os primeiros passos de iniciantes, querendo evoluir numa 

caminhada cada vez mais consciente das dificuldades do percurso que nunca 

se esgota em vias de chegada, porque o poeta nos deixou o desafio do 

questionamento que o fluir do tempo sempre renova, numa incessante 

eternidade que nós agarrámos no seu desabrochar e, por isso, criámos o 

terceiro título, Uma Eternidade em Botão, simbólico de um crescente desejo 

de renovação. 

E eis-nos, agora, entregues à ousadia de desvendar caminhos que 

esbarram em encruzilhadas abertas a ramificadas direções, a perturbar 

escolhas e decisões. Aceitando correr os riscos de imponderadas reflexões, 

buscamos a firmeza de passos cada vez mais seguros que nos conduzam à 

surpresa de felizes revelações. Neste tatear de percursos, guia-nos o quarto 

título, A Melodia das Palavras, sempre puros significantes, a segredar-nos 

projetos de realizações na exploração das suas infinitas cambiantes. 

Cada ano preparamos a terra para uma nova colheita, limpando, 

lavrando, corrigindo, gradeando... E, com letras escritas, desenhadas e 

ilustradas, soltamos os freios inibidores da invenção, continuando uma obra 

sempre em floração, que se abre nos lírios das consecutivas edições.  

Esperamos que a contemplação dos desenhos e a leitura dos textos 

constitua um estímulo à descoberta de talentos a que a nossa Comunidade 

Educativa deve dar reconhecimento. 

 

 

Judite Morais 
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Concurso Literário 

 

Prémio Fernando Carita 

 

 

A Escola Secundária  Ferreira Dias, Agualva-Sintra instituíu, 

no ano letivo de 2013/14 a 1.ª edição do Concurso Literário Prémio 

Fernando Carita, destinado a incentivar o gosto pela escrita e a 

criatividade de todos os agentes da comunidade educativa. 

 

O Concurso pretende homenagear a memória do autor de uma 

das vozes mais originais da moderna poesia portuguesa, o poeta 

Fernando Carita, que foi professor nesta Escola. 

 

     30 de novembro de 2017 

 

 

Regulamento disponível na Biblioteca Escolar e em 

www.ferreiradias.pt 
 

Apoios: 

— Direção da Escola Secundária Ferreira Dias, Agualva-Sintra 

— Junta de Freguesia de Agualva- Mira Sintra 

— Professora Gabriela Fonseca e Alunos do 12.º A2 


