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Ainda me lembro por um dia obscuro talvez
De arrastado à força
Por três vezes me ter sido perguntado:

“És poeta? “
A que sempre responderia perentório:
“Não, sou apenas um homem
que está a morrer “

“Nenhuma prova temos com efeito
contra ti
és um homem livre “
Isso me vieram anunciar
Após longa deliberação.

“Não, não sou, sou apenas um poeta “–
fui dizendo para comigo enquanto abandonava quase petrificado
as imediações de um lugar tão ciosamente guardado
por apenas esse cão hierático e medonho.

Fernando Carita, in A Casa, o Caminho, La Maison, le Chemin



ilustração de
Rita Teixeira
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Para quê poetas em tempos de indigência?

Num percurso que se vai afirmando, a marcação do número cinco na ce-
lebração do concurso «Prémio Literário Fernando Carita» representa, já,
um decisivo avanço, numa caminhada que se deseja progressiva,
evoluindo no sentido de uma cada vez mais segura continuidade.
Tratando-se do ofício da escrita, o prémio literário Fernando Carita não
deixa de ser uma iniciativa ousada que precisa de fazer face aos condi-
cionalismos decorrentes da desvalorização da arte, num tempo em que,
cada vez mais, se menorizam as vias da cultura e do saber que não
pareçam evidenciar utilitários resultados práticos imediatos.
Várias vezes o professor Fernando Carita (enquanto homem dado ao en-
sino e ao ofício da literatura) colocou, na escola, a pergunta já lançada
por Holderlin, poeta alemão, «Para que servem os poetas em tempos de
indigência?». De facto, desde a antiguidade clássica que os artistas se
viram, sempre, na necessidade de justificar a pertinência da sua obra. Já
Platão afirmou, na sua destacada obra «A República», o implacável
desígnio de expulsar os poetas da sua cidade ideal, por considerar a lite-
ratura enganadora e deturpadora da realidade.
O poeta é chamado a prestar contas a propósito da sua escolha de res-
ponder ao espanto da vida, decorrente da sua condição de mortal. Trata-
se de alguém que, sendo humano, comete o delito da poesia ou que,
como poeta, partilha com o homem comum a condição de humano. Ele
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vê-se na situação de acusado num tribunal onde precisa de se defender
sozinho e só consegue ilibar-se invocando a fragilidade da sua conde-
nação à mortalidade: “És poeta?” / “Não, sou apenas um homem / que
está a morrer”.
O artista esbarra com as restrições que lhe são impostas por não resistir
ao desafio de dar resposta ao inquietante impulso do «ser» que o obriga
ao exercício do pensamento.
Que lugar é esse guardado pelo monstro que intercepta o acesso aos seus
recônditos, tornando-o interdito? Que lugar é esse que é proibido querer-
se indagar, mas que o poeta insiste em desvendar? Não é pacificamente
que a comum humanidade, encostada a comodismo de uma tranqui-
lizadora regularidade, consente ao poeta o seu estatuto de exceção e, por
isso, o obriga a retratar-se.
Partilhando a perturbação de Fernando Carita, recolocamos a questão
sobre o lugar dos poetas em tempos de crise, defendendo que é, sobre-
tudo, nessa altura que a sua presença se afigura utilitária.
Em tempos de crise, reivindicamos não só a função terapêutica da poesia,
mas também a sua função lúdica e pedagógica. Em tempos de crise, re-
cuperamos a figura modelar dos heróis das narrativas como paradigmas
de força que ajudam a vencer as mais intransponíveis dificuldades. Em
tempos de crise, os poetas alimentam o espírito, dando-lhes o sustento
que mantém o alento.
Relembrando os versos de Fernando Carita «O poeta é quem se pôs um
dia a caminho / Dos caminhos todos bifurcados no tempo», é indiscutível
que os poetas podem apontar caminhos a partir dos tantos itinerários que
para eles se multiplicam. Quem tiver a curiosidade de se embrenhar pelos
caminhos da poesia perceberá as múltiplas vias que se lhe oferecem, dado
que cada entrada ou saída conduzirá, sempre, a novos itinerários, não es-
gotando a vida num único percurso.
No desfecho deste prefácio, apresentamos os nossos agradecimentos a
todos aqueles que se têm disponibilizado a participar na abertura dos
vários caminhos pelos quais o Concurso «Prémio Literário Fernando
Carita» tem enveredado.
Aos concorrentes que (na disponibilidade para explorarem as potenciali-
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dades do espaço da página em branco) têm contribuído para o encareci-
mento do laborioso exercício da escrita, servindo de modelo e de moti-
vação à sua prática e não deixando, deste modo, de dar continuidade ao
espólio deixado pelo poeta Fernando Carita.
Ao júri, constituído, desde o início, pelas professoras Ana Luz (que,
mesmo depois de aposentada, continua, generosamente, a dar o seu con-
tributo para manter vivo este prémio) e Maria dos Anjos Fernandes (que
sempre respondeu prontamente ao pedido de abrilhantar a cerimónia de
entrega dos prémios com os seus maravilhosos discursos) e agora enrique-
cido com a recente entrada do doutor Jorge Trigo, que, além de partilhar
connosco a cumplicidade do trabalho de professor, nos vem cumular com
o apoio do seu papel de escritor. 
À Junta de Freguesia que, em anos sucessivos, deu patrocínio à impressão
dos livros com os textos premiados.
À Direção da Escola, cujo precioso suporte é imprescindível para que a
cerimónia de entrega dos prémios possa ser preparada nas suas diferentes
etapas e atingir o definitivo avanço na sua realização final.
Às professoras da disciplina de Desenho do 12º ano (Ana Lourenço e
Gabriela Fonseca) e seus alunos, cuja colaboração passou a ser solicitada
por meio da ilustração dos textos premiados, de modo a divulgarem-se
outros talentos artísticos que sempre vão emergindo no terreno da Escola.
Assim esperamos que este projeto vá evoluindo, atraindo sempre novas
participações e cumulando os seus colaboradores com a satisfação de um
gratificante sentimento de realização.

Judite Morais



OU-ME EMBORA. - foram as palavras que
deixaram a sua boca, palavras de que eu
estava à espera, mas que contava não
ouvir.
-Não vás…, preciso de ti…- sequência de

palavras repetidas vezes e vezes sem conta entre
nós, uma situação acontecida em círculos infini-
tos, a mesma melodia tocada desde sempre, desde
o momento da existência desta relação, que sem-
pre foi assim. Era fácil de ver a levemente irritável
e sem paciência expressão que esta Chama apre-
sentava na sua cara, farta de que isto estivesse a
voltar a acontecer outra e outra vez. Mas apenas
respondeu de forma serena:

-Sabes que não posso, nem quero. Tens de
parar de depender de mim…

-Mas tu és a minha alma, és parte de mim…  
-Não, não sou, como disseste sou apenas parte de ti, eu não sou

a tua existência, de todo, sou meramente uma parte, mesmo que uma
parte com importância para ti. Tu tens de aprender a viver quando não
estou presente, porque há outras partes em ti também. Já chega, é
tempo de eu partir - realçou com um tom mais grave e sério a palavra
“parte” para que eu entendesse perfeitamente e, tendo acabado a sua
frase, preparou-se para ir, colocando-se fora da minha vista, longe do
meu coração e alma. 

-Espera - agarrei-lhe o braço flamejante, uma ação impulsiva que
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A  D E P E N D Ê N C I A  D A  C H A M A

-V

ilustração de
Sara Cabral



só serviu para lhe mostrar como eu estava desesperado para que não fosse,
pois tinha consciência do vazio que sentiria quando ficasse sozinho com
os meus pensamentos - quando é que voltas? 

-Preciso mesmo de te responder? Já sabes que volto quando achar
bem voltar, quando tiver vontade, isto está sempre a acontecer e pergun-
tas-me sempre o mesmo, como, como se… 

-Estivesse à espera que a tua resposta mudasse…
-Mais não tenho a dizer, já tens noção de como eu sou, aceitaste-

me assim e sabes bem o que isso implica. Adeus.  
E, com isto, a Chama desapareceu como quem sopra uma vela, apa-

gando-se e deixando apenas um visível rasto de fumo durante uns segun-
dos, segundos em que fiquei a fitar a cruel evidência de que ela aqui já
não se encontrava, até, finalmente, se extinguir. 

Foquei o meu olhar na minha mão, a que lhe tocou no braço. Não
havia marca de queimadura, não senti nada do seu toque. Só ela é que
escolhe se a chama dela me afeta ou não e ela só queria partir. É difícil
transmitir o quanto eu queria mantê-la sempre a meu lado, sentir constan-
temente o calor das suas labaredas a queimar a minha alma, porque, sem
esse calor, sinto que algo morre dentro de mim. Poderia tentar forçá-la a
ficar por perto, mas, por mais fisicamente perto que estivesse, contra a
sua vontade, o brilho da sua chama nunca estaria tão longe. Estou, então,
à mercê do seu estado de espírito, à mercê da vontade inconstante desta
Chama, tão imprevisível ela é que tão depressa me enlaça num abraço
caloroso e cheio de vida como, no momento seguinte, me deixa frio e às
escuras. E, no entanto, criou-se em mim um fascínio por esta beleza in-
termitente, pelo seu intrigante constante contraste, até evoluir para uma
extrema dependência dela, desta Chama. 

E é esta dependência o problema, pois, na sua presença, sinto-me
queimado vivo de energia, sinto uma paixão ardente, penso que consigo
fazer tudo, domina-me um sentimento de altivez descomunal e, no en-
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tanto, na sua ausência sinto-me perdido, sem conseguir fazer nada…
Aguardo, então, sempre em miséria e em sofrimento, até que ela volte,
mas ela sempre vem em tempo indeterminado, determinado pela incon-
sistência da sua vontade, um tempo que pode ser dias ou esses dias vi-
rarem meses, talvez até anos...e nada eu posso fazer além de esperar, já
que a minha vida é feita por este ciclo vicioso sem nexo, esta bipolaridade
de estados de espírito, determinado por aquilo de que me deixei depen-
der, esta Chama. É como me sinto agora, assombrado pelo pensamento
de que ela não está atormentado pelo vazio que se seguirá, acompanhado
pelo desespero de não saber quando este desespero acabará… 

Muitos meses se passaram, sentiu tudo aquilo que tinha previsto,
situação a que estava habituado, vivendo sentimentos terríveis a que, por
mais que hábito fossem, não se conseguia habituar. Aconteceu o espe-
rado, durante aquele período de tempo aconteceu a rotina não rotina-
demos-lhe este nome em virtude de as datas serem indeterminadas e de
forma aleatória, já que esta Chama é tudo menos rotineira, mas adiante.
A Chama veio, a Chama foi-se, na primeira situação sentiu-se nas nuvens,
na segunda em miséria, e assim se repetiu esta limitada dualidade de situ-
ações durante algum tempo. Tempo que é escusado dizer quando ou
quanto tempo foi, pois esta rotina existe desde a criação da relação entre
os dois e sempre foi assim. 

Mas…até os mais difíceis hábitos são capazes de se mudar. Com
muita paciência, muita perseverança, muita coragem. Dificílimo, mas não
impossível. Complicadíssimo, mas, lá está, não impossível. E, às vezes,
tentamos emendá-los tremendas vezes sem sucesso e, de repente, num
certo dia igual aos outros, mas aparentemente diferente, faz-se clique.
Algum interruptor se liga em nós, quase por magia, e decidimos dar um
passo, talvez pequeno, mas esse passo foi apenas o início, pois era disso
que se precisava: um início. Porque o início dá um seguimento ao resto,
mas, até chegar só ao início, às vezes é preciso ir ao inferno e voltar. 
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Mas foi, precisamente, um destes dias que lhe aconteceu. A Chama
já há algum tempo que se ausentara e, no meio de momentos de frus-
tração e de sofrimento…, decidiu fazer algo. Algo pequeno, em alternativa
ao que costumava fazer, mínimo, mas começou por aí. Ele fez algo. E,
então, apercebeu-se também de algo. Algo que para ele foi equivalente a
uma epifania, um pensamento tão pequeno, tão banal, no entanto com
tanta força: que tinha feito algo sem a Chama. Que não tinha…dependido
dela. Naquele preciso momento, algo despertou nele, uma ideia, um con-
ceito que parecia algo tão estupidamente óbvio, mas ao qual ele nunca
teria chegado, até, realmente, ter chegado lá. E esse foi o início de um
capítulo que mudaria tudo, um capítulo que desatou todos os nós previ-
amente feitos. 

Depois de perceber que tinha feito esse algo sem ela, tentou fazê-
lo outra vez, várias vezes, e várias vezes falhou miseravelmente, pois es-
tava demasiado habituado a depender da Chama. Mas algumas vezes
também teve sucesso, nessas vezes seguido de uma sensação indescritível
de autorrealização. E foi desse sentimento que passou a depender a sua
motivação, mas não dogmaticamente; já tinha aprendido que depender
de algo quase com a vida levava a laços possivelmente indesejáveis, que
nem com uma boa tesoura se cortam ou, se se cortam, volta-se a coser
em desespero para não sofrer com as sequelas desse vazio. Pouco a pouco
esse algo tornou-se em rotina; às vezes, quando a Chama voltava, dei-
xava-se cair outra vez na tentação de depender dela e quebrava-a, pelo
calor imenso que esta lhe providenciava, enquanto o seu algo era pe-
queno, um aborrecido e lento processo, frustrante também, mas frustrantes
eram, identicamente, as vezes em que ele caía naquilo que agora consi-
derava uma armadilha, mas foi essa mesma frustração que lhe serviu para
voltar com ainda mais força e contrariar a sua tentação. E cada vez que
caía nessa situação voltava ao início, aquele pequeno passo que fez tudo
acontecer e, por mais frustrante que fosse o caminho que tinha a percorrer,
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de todas as vezes que queria desistir, não o fez. Foi longa a sua jornada,
até que esse algo fosse mesmo algo todos os dias, sem falhar, que o calor
da Chama não o fizesse tentar voltar ao caminho mais simples e facilitado,
e eventualmente esse algo transformou-se em alguns, e esses alguns em
vários, até que esse algo, alguns e vários se tornou mesmo em algo
comum na sua vida.

Pequenas chamas ergueram-se no meio do espaço em que se en-
contrava, primeiro com um brilho ténue e azulado, depois laranjas e ver-
melho-vivo de calor intenso. Nem sempre era assim, às vezes erguia-se
logo quase explosivamente, chamas já ardentes e coloridas dançando
bruscamente. A Chama tinha voltado, ouviu os seus passos no chão de
madeira da sala e, virando-se para receber o seu abraço, deixou-se en-
volver pelo calor das suas labaredas, sentir a energia e vida que lhe era
transmitida por aquele contacto. 

-Voltei. – afirmou com naturalidade. Naturalidade de quem está
acostumado a algo de forma tão banal que nenhum sentimento provém
daí, apenas diz as palavras que já foram programadas a dizer-se, mas era
algo que não continuaria durante muito tempo.

-Voltaste - respondeu-lhe, contente, apreciando aquela sensação,
deixando-se perder no calor por alguns momentos, mas de forma
consciente. 

Ela imediatamente estranhou. Aquela reação era diferente, uma
certa calma que não apresentava nem um salpico da normal mancha pin-
tada por desespero, o desespero por ela não ter estado presente tanto
tempo, o normal abraço partilhado entre eles, que era apertado e de ex-
tremo desejo, de alguém encalhado no deserto e que vê um oásis depois
de muito tempo, esse sentimento…não era o que estava presente.

-Não…precisas mais de mim? – inquiriu, monotonamente, mas com
uma pitada de curiosidade.

-Claro que preciso, no entanto já não dependo de ti. Agora posso
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fazer as minhas obras por mim, mas a tua chama dá-lhes muito mais cor,
torna-as fantasticamente melhores.

-Tu mudaste… Então será assim daqui em diante - Não tinha o for-
mato de pergunta, nem continha qualquer tipo de sentimento, era mera-
mente uma afirmação.

-Sim, mudei. – afirmou com satisfação, pois ele não mais dependia
da Chama e sentia-se autorrealizado. 

Numa pequena sala com chão de madeira, sentava-se um artista a
desenhar à sua secretária. Toda a sua vida se tinha dedicado a criar, era a
sua paixão, a paixão de onde retirava motivação e que era o que o fazia
sentir-se realmente vivo. Criar era uma peça do puzzle do seu ser, e uma
bastante importante. Então, quando não o podia fazer e tinha um bloqueio
artístico, sentia-se, realmente, miserável e sem saber o que fazer. Isto
porque dependia de algo instável, intermitente, tal como uma chama,
sendo isto inspiração. E, no entanto, um dia começou a fazer estudos, ten-
tou focar-se nas suas habilidades quando não tinha inspiração, tentou não
depender dela e, lentamente, conseguiu, conseguiu perder a dependência
total da instável Chama. 

A chama da inspiração continua a alimentar-lhe e a queimar-lhe a
alma, mas, desta vez, ele não continua a agarrá-la como se a sua vida de-
pendesse disso, não a implora num ato de desespero e, muito menos, num
ato de dependência. Enfim, ele conquistou autonomia em relação à do-
minadora Chama.

Escalão 1
Modalidade: Conto

Pseudónimo: Coruja Vesga          
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U TINHA treze anos na altura. Lembro-me de
que tinha que dizer adeus a todos os meus
amigos, aos professores, aos vizinhos e até aos
parentes que moravam na outra ponta do Rio

de Janeiro.
Como já era uma “menina grande”,

eu entendia o porquê. Os meus pais estavam
desempregados já há algum tempo, o que era
um desespero para pagar as contas e outras
obrigações do mundo adulto ao qual não
queria pertencer. Num jornal que o meu pai
comprou, estava um anúncio de emprego:
Fábrica na Noruega necessita de emprega-
dos. Característica pretendida: força física. O
meu pai já tinha andado na tropa e eu achava que

ele era o homem mais forte que já conhecera, portanto eu disse-lhe:
-Pai, porque não mostra isso à mãe? Era um bom trabalho para o

pai, já que está à procura de emprego.
Ele ficou pensativo…. Passado pouco tempo, sorriu e abraçou-

me. Foi a correr para o telefone para falar com um amigo que estava no
estrangeiro. 

Passadas duas semanas, o dia da nossa partida chegou.
Eram sete da manhã e estava aquela brisa de verão de que todos

gostam quando está calor. A minha mãe obrigou-me a vestir roupa de in-
verno para a neve, quando nem sequer é costume nevar cá! E estávamos
no verão, com temperaturas bem quentes, até!
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E S P E R A N Ç A  C O N T I N U A D A

E

ilustração de
Tiago Infante 



-Mãe, quer matar-me?! Não vê que está calor lá fora? - disse eu,
indignada.

-Yara, para o sítio onde vamos é inverno. Como não estamos ha-
bituados àquele frio, vamos, muito provavelmente, ficar doentes, mas
temos de nos prevenir de qualquer maneira.

Eu calei-me e refleti sobre o que a minha mãe tinha acabado de
falar. O que ela dizia fazia sentido, então decidi sofrer com o calor e di-
rigi-me ao carro.

Éramos as únicas pessoas assim vestidas no aeroporto. Todos
olhavam para nós, de lado, mas eu não me importei, afinal não podiam
fazer comentários sem nos perguntarem a razão primeiro. Nunca na
minha vida tinha andado de avião. Estava nervosa, não sabia como seria
lá dentro. A Jéssica já tinha andado uma vez. Dissera que era como um
autocarro gigante, só que por cima das nuvens. Para ser mais divertido,
eu imaginei um autocarro com asas. O condutor iria ter vários acidentes
devido aos pássaros, mas ele nunca iria admitir o seu erro de não estar
habituado a conduzir assim.

Sentei-me ao lado de um senhor velhote que estava a olhar para
as nuvens. Aí perguntei:

-As nuvens a esta altura são bonitinhas, não são?
O senhor encolheu os ombros e continuou a apreciar a paisagem.

A minha mãe puxou-me o braço e disse:
-Este senhor não fala português. É inglês!
-Oh! - agora eu tinha percebido o porquê de ele não ter falado.
-Toma. – ordenou a minha mãe.
-O que é isso?
-É um dicionário de português-norueguês. Quero que vás apren-

dendo, a pouco e pouco.
-Está bem, mãe! - abri o dicionário e vi uma série de instruções

de como pronunciar certas letras para ser mais fácil de ler.
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-É natural que não vás conseguir decorar tudo de uma vez, então
podes falar inglês com os teus colegas novos da escola. Os nórdicos falam
inglês muito bem, por isso não terás qualquer problema em comunicar
com eles. - disse o meu pai, com um sorriso amigável e entusiasmado.
Podia dizer que também estava nervoso. Via-se pelo brilho dos olhos dele.

Passei a viagem inteira a ler aquilo. Foi horrível, mas, como era
necessário, eu tive de o fazer. Adormeci passado um pouco. Ler durante
tanto tempo cansou-me a vista.

Quando acordei, já tínhamos aterrado. Assim que saímos do
aeroporto, eu entendi o que a minha mãe tinha dito em casa acerca do
frio. Tanto frio que estava! Parecíamos gelados numa arca frigorífica.

A escola já tinha começado, mas eu não podia ir porque estava
muito doente. Assim, quando fiquei melhor e fui à escola, aquele não era
o primeiro dia de aulas, no entanto, para mim, era como se o fosse.

Já sabia dizer algumas palavras básicas como “olá”, “adeus”,
“bom dia”, “eu sou…”, mas ainda não era o suficiente.

Passei um ano numa turma à parte para aprender norueguês.
Naquele país, primeiro aprende-se a língua oficial e só depois podemos
aprender outras disciplinas. 

Eu não tinha amigos nenhuns. Todas as crianças que andavam
naquela turma não eram norueguesas, tal como eu, mas eu não sabia a
nacionalidade deles, sequer, para começar uma conversa. Havia lá cri-
anças que não falavam “um dedo de inglês”, então era difícil fazer
amizades.

Um ano depois, já falava fluentemente, mas não como se tivesse
nascido lá, como era de esperar! Aliás, em casa falava português com os
meus pais. Finalmente, tinham um emprego decente, sem problemas fi-
nanceiros, mas, ainda assim, com dívidas deixadas no país de origem. O
meu pai trabalhava nessa tal fábrica. A minha mãe era florista e vendia as
flores mais bonitas que se podiam imaginar.
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Agora sim, eu andava numa turma normal e podia ter conversas
normais com os meus colegas, mas, mesmo assim, sentia-me “fora do ba-
ralho”. Todos tinham a pele totalmente clarinha e os cabelos lisos, com
um brilho natural, enquanto que o meu cabelo era crespo e custava a pen-
tear. Contudo, havia uma pessoa que me fazia sentir completamente in-
tegrada. Ele era mais ou menos da minha altura, tinha pele clara, olhos
azuis muito claros e um cabelo loiro quase branco.

Fomos os melhores amigos durante três anos, mas a nossa
amizade foi interrompida por algo: os meus pais tinham pago as dívidas
todas. Nós tínhamos de voltar ao Brasil.

Quando fiz dezassete anos, nesse mesmo dia, eu tive de lhe dizer
que me ia embora. Ele compreendeu. Demos um abraço de despedida e
nunca mais o vi desde então.

Neste momento, tenho vinte e um anos. Sou jornalista! Final-
mente, vou realizar o meu primeiro trabalho a sério. Vou entrevistar pes-
soas famosas ligadas à área do desporto: atletas, nadadores, patinadores,
ciclistas, entre outros. A parte que me calhou foram os patinadores de
gelo profissionais. Não sei muito bem os termos, então tenho andado a
estudá-los. 

No Rio de Janeiro, é verão outra vez e não se fazem campeonatos
de patinagem aqui. Avisei os meus pais do sucedido. O mais provável era
que eu e o Daniel, o operador de câmara, fossemos para o país onde isso
iria ser realizado, onde, por acaso, eu já tinha estado no começo da minha
adolescência. O facto de dominar a língua era uma mais-valia!

Depois de tantas dificuldades por que passámos, finalmente es-
tava tudo a compor-se. Os meus pais tinham um café, onde eu ajudava,
confecionando os bolos, e estava prestes a tornar o meu sonho realidade:
ia ser uma jornalista. Antes, só fazia relatórios, enquanto via os colegas
mais experientes sair para a rua, “em reportagem”, mas agora não!

Há quem diga que, se pedirmos um desejo a uma estrela, que ela
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o realiza, mas eu acho que cada pessoa é uma estrela, apenas tem que se
esforçar para brilhar mais. Tal como os meus pais fizeram antes.

Dez de dezembro de dois mil e dezassete, cheguei ao aeroporto
norueguês, pela segunda vez. Para além de me sentir realizada por estar
a exercer a minha profissão de sonho, tinha dentro de mim uma espe-
rança. Na verdade, esperava encontrar, um dia, aquele menino loiro de
olhos azuis muito claros. Tantas dúvidas me assaltavam de repente: “Será
que ele ainda se lembrava de mim? Será que ele tinha namorada? Será
que, por alguma circunstância da vida, já não estava na Noruega?” 

Enfim, só o tempo me poderia esclarecer essas dúvidas! E, caso o
encontrasse, teríamos muita conversa para colocar em dia.

Escalão: 1
Modalidade: Conto

Pseudónimo: Yara Silva
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OMO PREVISTO, não há, sequer, um artigo
confiável, alegando a veracidade deste caso,
mas também não me surpreende. Por mais es-
píritos, poltergeists e até mesmo demónios que

possa ter visto durante estes meus vinte e cinco
anos de vida, não consigo comprovar a nenhum
ser vivo que todos esses registos não são aluci-
nações da minha cabeça perturbada por alguma
experiência traumática passada, que nenhum
psicólogo ou terapeuta consegue desmentir ou
comprovar. 

-Isto não tem uma ponta de verdade.
Anabela, sabes tão bem quanto eu que é impos-
sível, não viste a entrevista que fizeram ao David
Rebordão? A Teresa não é real e muito menos o

seu fantasma.
E não poderiam faltar, por suposto, os comentários da minha

querida e animadora esposa, Rosa Well, uma ovniologista que não en-
controu uma vez, sequer, um extraterrestre ou objeto voador não identi-
ficado, mas duvida sempre das minhas “caçadas a fantasmas”, ou lá como
ela chama ao meu trabalho...

-Rosa, tu não percebes -ou não ouviste a minha explicação à hora
do almoço- eu sei que isto não é real, mas eu perdi uma aposta com os
meus colegas e agora tenho de tentar resolver isto...

-Sim, tens de resolver um caso que sabes que é falso e que vai
fazer-te gastar gasolina e pilhas para a lanterna, sim, porque tu jamais
fazes uma destas tuas caçadas de dia, nem pensar, tem de ser às três da
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madrugada e temos de lá estar meia hora antes para tu preparares o
equipamento todo...

-E as pilhas que tu gastaste quando passámos a noite toda na
vigília dos “lagartos verdes” do espaço?

-São reptilianos, não “lagartos verdes” ...
Sem uma resposta para combater o meu contra-argumento ao seu

argumento sem sentido, Rosa sentou-se na cadeira ao lado da minha e
pensou um bocado antes de voltar a dirigir-me a palavra. Enquanto ela
ficou ali a questionar se devia ou não vir comigo - isto já supondo que
vinha-, eu aproveitei para enviar a resposta aos meus colegas de que
aceitei o desafio, muito contra a minha vontade e a da minha esposa, em-
bora, no fim, ela tenha aceitado e ah!... Ainda não vos contei que caso é
este de que estamos a falar, então aproveito, já, para relatar o que acon-
teceu, para não me repetir, mais tarde, enquanto estivermos em busca.

E, citando o que li no último artigo:

“Sintra, 2003
20 anos após sua morte, Teresa Fidalgo apareceu para

pedir boleia a um grupo de três amigos que regressavam a casa após uma
festa, Tiago, Tânia e David. Depois de entrar no carro, David relatou
anomalias na sua câmara de filmar, que apenas aconteciam cada vez que
esta passava as suas lentes pela imagem de Teresa. Poucos minutos depois,
a alma penada revela ter falecido há duas décadas atrás e provoca o
fatídico acidente que vitimou dois do trio de amigos, deixando apenas
David Rebordão (que filmou todo o acontecimento) com vida.”

Juntando mais uma década a estes vinte anos, Teresa já morreu
há trinta, por conseguinte este caso ocorreu há dez anos ou vai fazê-los
amanhã. Há até mesmo o suposto vídeo de David no Youtube, que já foi
umas três vezes retirado da plataforma e mais umas três vezes reposto. In-
felizmente, na minha opinião, este vídeo não passa de uma fraude, de
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uma mentira, por mais famoso que seja, por mais assustador que este
tenha sido para os mexicanos, que acreditaram piamente nele, ao ponto
de o vídeo ter passado nos canais nacionais do México...

-Mas deixa-me adivinhar: o vídeo pode ser falso, mas a história...
- A Rosa conhece-me bem, demasiado bem.

-A história é o que não sabemos, mas...- Enquanto ela esperava a
minha resposta, eu retirei a minha pasta profissional da minha mala ainda
mais profissional e dela arredei uma folha com dados e registo de cidada-
nia de uma rapariga que morreu precisamente em 1983, em Sintra, na
estrada onde supostamente David, Tânia e Tiago tiveram o acidente, que
por acaso até se chama...

-É ela! Oh, meu Deus, é ela! É ela! - Eu adoro como a minha es-
posa é um poço de emoções exageradas.

-Sim, Teresa Fidalgo, a única, o fantasma de que vamos estar à
“caça” amanhã às três da madrugada!

-Amanhã às três, queres dizer hoje à noite? E espera aí, eu não
disse que ia contigo!

Realmente não dissera, ainda. Verifiquei mais uma vez o email
enviado aos meus “de todo não desejados” colegas, desliguei o computa-
dor, pedi à Rosa que me devolvesse a ficha de identificação de Teresa,
guardei-a na minha profissional pasta que, de seguida, guardei na minha
profissional mala, levantei-me da cadeira e dirigi-me para a porta da rua
da nossa casa.

-Tu sabes muito bem que não posso conduzir e filmar ao mesmo
tempo.

-Touché.
-E levanta-te, temos de ir comprar pilhas, nem morta vou procurar

espíritos às escuras.
Não tardou a escurecer e muito menos tempo pareceu passar quando

saímos de casa. Entrámos no carro, estava calor, então saberíamos logo que
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estávamos em território obscuro, quando a temperatura caísse a pique.
-Trouxeste o gravador EVP?
-Sim.
-E o medidor de estática?
-Também, e não, não me esqueci nem do aparelho de escuta,

nem da lanterna, nem das pilhas. - apressei-me a dar à chave. - São 1:20,
até chegarmos a Sintra temos uma autoestrada para percorrer e um re-
latório para começar a escrever.

-Sim, convém chegarmos às 2:00 à “terra prometida”.
Para quem não percebe muito deste assunto, esclareço desde já

que, se querem ter uma experiência sobrenatural, com alguma atividade
espiritual, convém fazê-lo por volta das três da manhã. Também co-
nhecida por muitos “ignorantes sobre o assunto” de hora da morte, é a
altura em que as “pontes” entre o nosso mundo e o dos mortos estão mais
fortes e, então, é mais provável conseguirem algum contacto. Por isso é
precisamente nesta hora que eu começo a minha busca.

Ao som do álbum I'm with you dos Red Hot Chili Peppers, fize-
mos a estrada rumo à misteriosa Sintra (já lá estive algumas vezes também
em trabalho), sempre poderosa e cheia de energias “do outro mundo”,
como eu gosto que seja o meu café.

Quando chegámos, não havia dúvida de que era mesmo ali, pois
os vinte e cinco graus que o nosso termómetro apontava desceram uns
bons dez graus e, agora, a Rosa queixava-se por eu não ter trazido casaco,
«oh, Rosinha, eu já estou habituada».

-E agora? Ficamos aqui à espera de ela pedir boleia como no
vídeo? E, caramba, veste o meu casaco!

-Querida, eu já estou habituada a estas descidas de temperatura,
não precisas de apanhar uma constipação por mim. - Abri a porta do
carro. - E não, não vamos ficar à espera, antes disso temos de verificar se
ela está mesmo aqui, senão não damos utilidade a este menino! - digo
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isto, enquanto retiro da mala o medidor de estática. - Não te esqueças de
trazer a câmara.

-Qual delas?
-As duas.
Logo que fechámos as portas e desligámos o carro, o nosso me-

didor de estática apitou e subiu dois pontos na escala, o que revela, logo,
a presença de entidades que não deveriam estar aqui, se são fantasmas
ou demónios não sabemos.

-Ok, Anabela, foi aqui que a nossa Teresinha “bateu as botas”,
certo?

-Não desrespeites os mortos, Rosa! E, sim, foi aqui, liga o
gravador de EVP's, vamos ver se ela quer falar connosco.

-E o que é que lhe vamos perguntar exatamente? Se ela, real-
mente, provocou o acidente daqueles três pobres coitados?

Ela não precisa que eu lhe diga, o meu silêncio é confirmação
suficiente. Se ela, realmente, estiver aqui e quiser responder, vai ser mais
um caso a relatar para o grupo de ghost hunting português, mais uma nota
positiva na minha carreira como detetive do sobrenatural. Ah, Anabela
Warren, uma detetive de sucesso comprovou a existência de trinta e três
entidades, lembro-me tão bem de cada uma delas como se fosse ontem.
No entanto, isso também não interessa muito agora (já consigo ver a im-
paciência da Rosa no olhar, sempre adorei os olhos impacientes dela, mas
não convém abusar muito da sua bondade, senão esta noite durmo no sofá).

-Está bem, vamos começar.
-Já comecei a gravar, e o EVP está ligado.
-Boa noite, eu sou a Anabela e esta é a minha esposa, Rosa. Se

estiver aqui alguém que queira falar connosco, gostaríamos que nos
dessem um sinal...

Repetimos o pedido e esperámos dois minutos, mas ninguém nos
respondeu. Então desisti e decidi começar a questionar quem realmente
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nos interessava, afinal eu ainda gostaria de poder dormir nem que fossem
duas horas antes de amanhecer.

-Teresa, se estiveres aqui, nós desejamos saber o que se passou
contigo e se foste tu quem assassinou dois jovens precisamente nesta
estrada ao nosso lado. Se foste tu, por favor dá-nos um sinal...

-Ahhh!, Bela, ela tocou-me! A Teresa tocou-me! - A Rosa deu um
pulo, ficou com pele de galinha e quase deixou cair o gravador no chão
- Acho que temos aqui caso.

-Estamos a receber sinal do medidor de estática, ela realmente
pode estar aqui...

-Isto não foi sinal suficiente para ti?! - Vejo medo a escorrer da
cara dela, por isso não podemos ficar aqui muito tempo, não vá ela sofrer
pesadelos ou ter noites sem dormir...

Enquanto eu preparava o aparelho de escuta, o nosso gravador
de EVP's apanhou uns sons deveras incomuns, nada de surpreendente,
considerando o que eu já ouvira durante estes sete anos de carreira e mais
três de puro passatempo de adolescência, mas, mesmo assim, foi o sufi-
ciente para a minha destemida ajudante querer ir imediatamente para o
carro. Eu já deveria saber que com ela não posso passar muito tempo nes-
tas incursões, ela tenta o seu melhor mas o desconforto que ela sente é
mais forte e eu preocupo-me com a sua sanidade. Então, decidi voltar
aqui com um colega, porque, apesar de já ter confirmado existir atividade
sobrenatural nesta zona, ainda não sei se esta entidade é a alma perdida
da nossa desejada Teresa Fidalgo, por isso não posso deixar este caso a
meio, que é onde ele, claramente, agora se encontra. Também não posso
esquecer-me de trazer o tabuleiro ouija para descobrir a quem pertence
esta alma.

-Eu peço imensa desculpa, Anabela, mas eu não consigo, eu não
gosto de mexer nestes assuntos, prefiro seres que estão vivos, sabes... isto
não é para mim. – diz ela enquanto se dirige, apressada, para o carro,
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pois nós, no meio da busca, afastámo-nos dele um pouco e entrámos pela
floresta adentro, que se encontra ao lado da estrada.

-Como extraterrestres não é? Eu compreendo. Não te preocupes
que para a próxima trago um colega meu, só quero que durmas bem esta
noite...

-Muito obrigada, não precisas de ir à próxima vigília comigo tam-
bém... - Ela fez o maior e mais bonito sorriso que podia, tentando demons-
trar medo, mas não precisa de se preocupar, eu não me importo em ir às
vigílias com ela, todo o aborrecimento daquelas horas a fio são recom-
pensados pelos seus sorrisos, que valem muito, tanto como o meu café
matinal.

-Está bem, veremos isso depois, está bem? Entremos no carro, até
eu estou a ficar com.…oh não.

-O que foi? Oh...
Mesmo à nossa frente, dentro do nosso “Chevrolet Impala”, es-

tava sentada, no banco de trás, uma rapariga de cabelo escuro, escorrido,
e de pele mais branca do que a neve, se aquilo não é um espírito eu não
sei o que é.

-Anabela, eu não entro ali.
-Nem tu nem eu. - Afastei-me e puxei a mão de Rosa para que

ela se afastasse do carro também.
Só vi isto a acontecer comigo uma vez durante toda a minha car-

reira e só nos safámos porque fomos embora, mas, neste caso, não há
como dar ao pé, estamos em território inseguro e o nosso único meio de
escapar é entrar naquele carro, e eu duvido que a “Teresa” deseje sair
dali, apesar de ter quase a certeza de não ser ela que se encontra ali sen-
tada, afinal nenhum espírito consegue materializar-se ao ponto de o con-
seguirmos ver a olho nu.

-Não te quero assustar, mas o que está ali, no carro, é um
demónio. - Disse isto sem olhar para a cara de terror da minha mulher,
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que sempre me faz sentir desconfortável ao ponto de dar-me voltas à bar-
riga. - E a única maneira de nos livrarmos disto é exorcizá-lo, ou negociar
com ele.

-E como é que tu negoceias com um demónio, como?!
-Vamos entrar no carro, Rosa.
Eu sei que era exatamente isto que ela não queria ouvir. Entrámos

no carro.
-Demónio, o que queres de nós?
Ele não respondeu ou, se respondeu, não foi de forma a que con-

seguíssemos ouvir com os nossos despidos ouvidos.
-Rosa, liga o gravador EVP.
Com o gravador EVP ligado, conseguimos captar o áudio “quero

um double cheese burger do McDonalds” ... espera, cheese burger?! Mc-
Donalds?! Virei-me rapidamente para trás, só para ver Lara Cohen, uma
das minhas colegas de trabalho, a retirar a cabeleira morena e a revelar
os seus cabelos loiros e curtos. Logo a seguir, ouvi os mais agonizantes e
irritantes risos alguma vez já ouvidos...

-Ah, Ah! Deviam ter visto as vossas caras, foi super engraçado!
Não te dissemos que era um desafio? Quem é que iria investigar um caso
tão ridículo como este, Anabela? És totó? Tantos anos de carreira e não
percebeste que isto era uma partida?

-Sim, pois, realmente... como é que eu não percebi...
-LARA! Achas mesmo bem teres feito isto?! Eu fiquei cheia de

medo, como é que eu vou dormir hoje à noite?! - A expressão de fúria da
Rosa nunca foi tão desejada.

-Não vais, vais levar-me ao McDonalds, tenho fome e quero
mesmo um cheeseburger.

Há algo nesta história que não bate bem, pois, apesar de estar
muito aliviada por o demónio não passar de uma colega idiota, isso não
ilibava os sinais que recebêramos, algo que, realmente, permanecia no
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local e, provavelmente, a rir-se das nossas caras de meros mortais que não
percebiam nada de espíritos.

Enquanto conduzíamos para fora dali, eu juro, por momentos, ter
visto uma figura de vestido branco entre as árvores, que sorria para mim,
só não consegui perceber porquê.

-Rosa… ROSA, ELA ESTÁ ALI, ROSA!
-ANABELA OLHA PARA A FRENTE!!!
Eu não percebo, não percebo o porquê de ela ter sorrido para

mim... e também não percebo o porquê de a Rosa estar a gritar comigo e
porque é que está a vir uma luz forte da frente do nosso carro? Porque é
que eu não consigo ter o controlo do volante?

Está tudo branco.
Encontro-me, agora, numa cama de hospital, a escrever estas

«Memórias», lembro-me de ter travado o carro a tempo, no entanto ele
acabou por bater no que vinha, surpreendentemente, na faixa contrária e
acabamos as três feridas, mas, felizmente, ninguém morreu.

Eu não sei se se tratou de algum tipo de aviso, mas, se eu queria
provas de que ela existia, aqui as tenho, dadas da pior maneira.

-Eu juro, Anabela, nunca mais me apanhas noutra... - Olho para
o lado, onde se encontra Rosa, noutra cama, a ler o jornal da região,
bonita, assertiva e dramática como sempre.

-Sabes que isto não foi culpa minha, foi da Teresa.
-Pelo menos, quando vou às vigílias, não tenho de caçar espíritos

que querem cometer homicídios.
Rosa, nunca estimei tanto as tuas vigílias como agora.

Escalão: 1
Modalidade: Conto

Pseudónimo: Cheeseburger
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OM DIA posso falar
consigo? — Pergun-
tou o inspetor
muito profissional. 

- Não está ninguém em
casa, acho que o dente in-
cisivo foi visitar os primos
molares que vivem lá ao
fundo da rua - gritou o
dente de leite.

- Peço desculpa, mas
você parece-me um incisivo de leite? — Insistiu o inspetor.

- Não, sou um canino, só que mandei o bico para afiar. Sabe, de
vez em quando tenho de o mandar à revisão, porque este nosso dono in-
siste em roer os lápis.

- Não me engana, o senhor é um incisivo. E, não sei se sabe, tenho
aqui uma ordem de despejo em seu nome para assinar.

- Sabe o que pode fazer com essa ordem de despejo! Mandar para
aquele buraco lá ao fundo da garganta, esperar até amanhã e se ainda es-
tiver em condições, eu assino.

- Peço imensa desculpa, mas mais de metade dos seus irmãos saíram
de livre vontade O inquilino lá de baixo já está a reivindicar o espaço que
o senhor está a ocupar, e com toda a razão, o seu contrato era de seis
anos por isso vai ter que sair.

- É tudo muito bonito, só que eu estou aqui há vários anos, já criei
raízes, e só saio à força. Mais, eu sei os meus direitos e conheço pelo
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menos quatro dentes em que não foi necessário expulsar ninguém pois o
local não estava ocupado. E não pense que eu sou mais um dentinho de
leite! Lá porque dizem que têm alguém com um contrato mais longo, não
tem o direito de me expulsar assim.

- Se está a referir-se aos molares lá de baixo, eles compraram aquele
terreno há mais de 6 anos. Nunca o alugaram a ninguém e agora até já lá
estão a viver permanentemente, tanto que pediram à Rosa dentista para
lhes pintar o telhado de branco e olhe que ela não poupou em despesas.
Antes de pintar aplicou um selante por causa da humidade, é que aqui
na boca o tempo está sempre húmido.

- Não saio! Não saio! E não saio! — Gritava o incisivo de leite muito
alterado.

- Meu caro amigo, existe um terreno lá no fundo da boca, pode ir
para lá, mas aviso já que o contrato só pode ser até aos 18 anos, depois
já tenho dentes interessados no espaço, vai para lá a família dos Sisos. 

- Não saio! Pensa que eu não sei que esse local, para além de estar
sempre húmido, raramente é visitado pelo departamento de limpeza. Isto
para não falar nas falhas de electricidade. Sei de fonte segura, porque o
meu primo vive na boca de um inspetor de finanças e raramente vê a luz.

- Vai ver que também tem as suas vantagens. Olhe, a temperatura nesta
altura do ano até é mais elevada, é como se vivesse num clima tropical.

- Sim, sim, clima tropical… húmido! E depois, ao fim dos 18 anos,
tenho de sair outra vez, e vou para onde? Para o céu-da-boca? Daqui não
saio, daqui ninguém me tira. Além disso gosto de estar aqui à frente por
causa das vistas. Sou sempre o primeiro a aparecer nas revistas, a ser
lavado e tenho segurança privada, pois os dentes lá de baixo estão sempre
atrás de mim para me proteger e hoje em dia é muito importante ter
guarda-costas.

- Só lhe dou duas semanas, senão vamos ter que tomar medidas de
força. Você sabe o que aconteceu ao seu irmão do lado, também não que-
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ria sair e foi mesmo à força que o arrancámos.
— Mas porque é que não vai chatear o molar lá de baixo. Eu até sei

que ele nem se lava, tem restos de pastilha elástica no sótão vai para uma
semana! O telhado tem um buraco que qualquer dia mete água, ou pior…
pode entrar para lá um qualquer bicho da cárie e depois para o tirar vai
ser o cabo dos trabalhos. E o senhor não diz nada...! Eu, que nunca dei
trabalho nenhum, nem sequer tenho animais domésticos na minha casa,
ainda pensei em adotar uma carizita, mas sabe como são esses animais:
começam pequenos, depois crescem e é um trabalhão para alguém os
adotar novamente; lavo-me todos os dias de manhã e à noite e, pelo
menos de 15 em 15 dias, vou para um SPA de fluor. Mesmo assim vêm
chatear-me…? Não percebo!

- Não se trata de chatear, é que você é o último a querer ir embora. O
condomínio já foi todo vendido, por isso, mesmo que eu queira, não posso
deixá-lo continuar onde está. Veja uma coisa: os seus futuros vizinhos vão
ser muito maiores que você, vai ficar aí entalado entre duas torres que, para
além de lhe fazerem sombra, nem você se vai sentir bem assim.

- Pois, antigamente a construção era toda baixinha e vivíamos todos
felizes. Agora, com este novo governo, é só construção e mais construção,
ou pensa que eu não sei. Quando vim para aqui morar tínhamos terreno
apenas para 20 dentes, vivíamos com espaço e todo o conforto que um
dente pode desejar, agora o espaço é o mesmo e já querem colocar 32
dentes e cada um maior que o outro… isto não está correto! É exploração
imobiliária.

- Já viu em que estado estão as suas fundações? Se vem aí a Câmara
Municipal ainda lhe passam uma multa, é que você abana por todo o
lado. Isso é construção antiga. Hoje em dia as fundações fazem-se para
durar, existem dentes que duram mais de 90 anos.

- Também há outros que caem passados dois ou três anos. Olha o
molar lá de baixo, irmão do que tem o buraco no telhado. Começou muito
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bem, também tinha a mania de adotar animais, até que os vizinhos, que
já não aguentavam com o cheiro, se queixaram à saúde pública. E nem
esperaram pela ordem do tribunal, pegaram numa grua e retiraram-no
pela raiz; ele ainda resistiu mas foi escusado. Agora está lá um buraco a
acumular porcarias. Eu ainda disse para colocarem lá umas fitas à volta
para avisar do perigo, pois alguém mais distraído ainda pode cair e
magoar-se, mas disso não quiseram saber.

- Não se preocupe, que mais tarde estamos a pensar construir uma
ponte entre os dois dentes ou, melhor ainda, colocar lá um pré-fabricado,
vai ver que nem vai notar a diferença.

- Olhe, sabe o que lhe digo, é que o meu irmão, o incisivo aqui do
lado direito, já saiu vai para um ano. Cá para mim, da forma como ele se
foi embora, sem sequer dar notícias, devem-lhe ter dado uma indemniza-
ção bem grande.

- O que foi que ele lhe disse quando se foi embora?
- A mim? Nada! Estávamos sem falar desde os dois anos de idade,

tanto que até nos afastámos, toda a gente dizia ao meu patrão que tinha
dentes de mentiroso, mas não! O mentiroso era ele! Ele é que se afastou,
eu fiquei no mesmo lugar. Não sabe o trabalho que tinha para limpar o
canteiro que ficou entre nós. Depositava-se lá tudo o que era porcaria.
Graças a Deus que ele já foi embora. O pré-molar que vive ali do lado
direito da avenida disse-me que está muito bem na vida, até tem uma
coroa de oiro.  

- Isso era antigamente quando havia muito dinheiro para inde-
mnizações, agora já ninguém põe coroas de oiro…

- Estou mesmo a ver para onde me querem mandar, pensa que eu
não leio os jornais? Eu bem sei o que me disse o meu primo. Ele vive numa
urbanização que durante o dia está toda poluída com fumo, até mudou
de cor, coitadinho… Um dia visitei-o por breves segundos e trocámos
umas palavras, ele bem se tentou desculpar pela cor amarela que tinha,
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que era por ter vindo da China etc, etc..., mas eu percebi logo tudo, aquilo
era do fumo que o dono dele colocava dentro da boca. Ele também é da
minha opinião. Como não conseguiam expulsá-lo a bem, tentavam into-
xicá-lo com tabaco. Mas o pior era o cheiro que ficava naquela urbaniza-
ção toda, tanto que o meu dono nunca mais visitou aquela pessoa.

- Bom e se eu fizer uma contra-proposta? Você sai a bem e eu
prometo-lhe uma noite bem passada. Vai dormir num hotel de cinco es-
trelas com um quarto só para si, ao meio da noite vai ser visitado por uma
fada que o vai levar para junto dos seus irmãos e antigos vizinhos… que
tal?

- E eu sou o Pai Natal e você um dos reis magos. Acha que eu tenho
idade para acreditar em fadas?

- E se fizermos um contrato a dizer que se não estiver satisfeito pode
voltar para este terreno, aceita?

- Assim já estamos a falar de maneira diferente. Se eu assinar o con-
trato vão continuar com os banhos diários e com o SPA de fluor com o
novo inquilino até eu voltar? É que estes serviços são direitos adquiridos!

- Claro que sim. Fica no contrato que o espaço é com serviço de
limpeza e SPA de fluor de 15 em 15 dias para o novo inquilino até você
voltar, se assim o desejar. E, para que não fique a pensar que vamos estra-
gar alguma coisa, anualmente virá cá a Rosa que irá limpar todo o imóvel
e cuidar dos canteiros em volta.

- Ok, eu já estava mesmo farto deste abanar constante, se apanho o
engenheiro que fez estas fundações… é só por isso que vou sair de vez.
Agora não pense que me convenceu por causa da história da fada, daqui
a nada está a dizer que ela vai deixar lá uma moeda para pagar o quarto
de hotel.

Escalão: 2
Modalidade: Conto

Pseudónimo: Angelita Nobre
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DIA ACORDARA cinzento e melancólico
como ela, parecendo querer conformar-se com
o estado de espírito que a dominava. Um frio
húmido e silencioso invadira a cidade e uma

neblina branca encobria toda a baixa urbana,
quebrando aos pés da serra, onde se destacava,
parcialmente, o casario das ruas mais altas.

Alexandra acabara de fechar o portão da
casa que era a sua residência temporária, loca-
lizada num espaço quase frontal à Escola Se-
cundária da cidade de Viseu onde, nesse ano, fora
colocada para lecionar.

Conhecia bem a estrada até à cidade de
Lamego para onde se dirigia naquela manhã.
Adquirira essa experiência nas saídas com amigos,

nos fins de semana em que o seu ardor juvenil falava mais alto do que as
obrigações familiares e falhava as idas à aldeia, deixando, assim, de
cumprir o habitual ritual das visitas aos seus pais. 

Enquanto conduzia, os seus pensamentos focavam-se no motivo da
sua viagem: Emanuel, o homem com o qual idealizara empreender a
aventura misteriosa do amor, não dispensara a presença dela na cerimónia
da sua ordenação sacerdotal, que iria ser celebrada na igreja da Nossa
Senhora dos Remédios. 

Como poderia negar-se a acompanhá-lo num dia como aquele, de
tão singulares contrastes, já que se tratava de um momento único para
ele, mas tão aniquilador para ela?! Emanuel, também ele docente, tinha
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completado a sua formação clerical na Universidade de Salamanca e
lecionava numa escola nas proximidades de Lamego. Alexandra, que o
conhecera por intermédio duma colega de trabalho, era, nesse dia, uma
convidada de honra para a cerimónia. Foi com os olhos rasos de água,
contraídos sob as pesadas pálpebras, que ela decidira fazer-se à estrada.
Um sentimento de angústia ia-se apoderando do seu coração, carregando
de tristeza o seu rosto e afastando dele qualquer possibilidade do mais
leve sorriso.

Quando chegou à igreja, deteve-se a contemplar aquele que era o
monumento mais emblemático da cidade, invocando os seus conheci-
mentos de História de Arte: construção num estilo barroco e rococó, cujos
primórdios remontam ao século XIV, tendo evoluído de uma capela
votada a Santo Estêvão para um templo acolhedor das súplicas populares
à Virgem Maria, na busca de remédio para as aflitivas doenças. No exte-
rior, a imponente escadaria, com os seus 686 degraus, constitui uma prova
para os visitantes, num incitamento a uma ascese libertadora das mun-
danas paixões.

Alexandra reuniu forças para sustentar a escalada desafiadora, no
topo da qual era esperada por Emanuel, que a tomou, serenamente, pelo
braço, conduzindo-a até ao espaço recatado do claustro. O jovem mer-
gulhou nela o seu olhar, seduzido pelo fascínio da figura feminina que
sempre o encantara com a sua beleza peculiar: o delicado rosto onde so-
bressaiam serenos olhos cor de avelã, os cabelos de um ouro invejável,
que lhe desciam em leves espirais sobre os ombros e a sua esbelta silhueta
modelada por um lindíssimo vestido vermelho. Parecia-lhe mais bela do
que nunca: uma esfinge, quase! Então abraçou-a, sussurrando-lhe meiga-
mente ao ouvido:

- Não posso casar contigo, Alexandra!!!  Bem vês… hoje, mais do
que nunca, necessito da mansidão das tuas palavras para me encorajares,
da luz plácida do teu rosto para me iluminares, da tua compreensão para
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que eu possa, enfim, serenar e preparar-me para cumprir, com dignidade
e sabedoria, o papel de padre para o qual eu escolhi vocacionar-me! 

Ela deixou cair, inertes e trémulas, as suas mãos, que rapidamente
escondeu atrás das costas.

- Sim… claro, Emanuel!… A tua opção de vida é a minha desdita!...
Diz-me, se puderes: como sairei deste gelo sepulcral em que me deixas?
Explica-me de que modo eu poderei deixar esta estrada deserta em que
não darei passo algum sem tropeçar num amontoado de pedras? Como
irei superar a minha martirizante solidão? 

- É impossível, minha querida! Quero ser padre! - interpôs Emanuel
e continuou: disse-to, lembras-te? Eu jamais poderei ser uma maçã podre
com uma auréola sã à vista do mundo. Não posso! A minha desonesta
conduta representaria, para mim, um forte motivo de vergonha!...

Uma tempestade abatera-se sobre o corpo de Alexandra, que quase
desfalecia. Emanuel acudiu, passando carinhosamente as mãos sedosas
na rósea face da amada. Decidida, Alexandra remexeu a mala, nervosa-
mente, e murmurou, entre soluços que lhe morriam na garganta:

- Ah! Como me fere esta tua determinação!!! - Ao mesmo tempo,
reparava como o hábito branco destacava o tom moreno da pele do futuro
padre, rendendo-se à beleza daqueles olhos retintos de negro, que eram
como duas plácidas janelas, e do cabelo curto e castanho-escuro, que lhe
destacava o belo perfil comparável ao de uma estátua grega. A beleza
física do amado tornava-se torturante para ela, pois parecia aumentar na
proporção da sua insuportável busca de perfeição espiritual e de um es-
toicismo que não conhecia limites para a virtude.

- Perdoa, Alexandra! Não vejo apontada, na minha vida, a direção
de nenhum outro caminho. Preciso do sol do teu sorriso! Suplico-te que
compreendas as minhas nobres razões. Eu não posso ficar surdo ao
chamamento divino para o qual fui predestinado.

Ela, muito devagar, ergueu as penosas pálpebras e os seus olhos cor
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de avelã, dos quais se desprendia um fio de luz, como se mostrasse, ali,
o único raio de sol daquele dia, e esboçou, finalmente, um sorriso quase
de chumbo, que o jovem clérigo e professor beijou longamente.  Emo-
cionada, proferiu as seguintes palavras:

- Aqui o tens…, Emanuel… - e colocou-lhe na mão um delicado
anjo requintadamente trabalhado a filigrana. - Usa-o, lembrando-te de
mim…

Cingindo-a ardentemente ao peito, tirou, dum pequeno embrulho
branco que trazia num dos bolsos da sotaina, um pequeníssimo e original
terço em ouro com o qual envolveu as delicadas mãos de Alexandra, ex-
plicando-lhe: 

- Esta é a minha dádiva, a qual, para mim, assume um significado
grandioso. Gostaria de saber que a honrarás! - Não resistindo à emoção
que lhe percorria o sangue, a jovem professora abraçou-o, afetuosamente.

Emanuel dirigiu-se a passos largos para o interior da igreja. Inici-
avam-se os preparativos para a cerimónia religiosa. Sob o arco triunfal do
templo, concentravam-se, já, mais de uma dezena de clérigos cujas vozes
melodiosas e afinadas ensaiavam cantos gregorianos, transbordantes de
misticismo. 

Terminada a celebração e, de regresso à sua habitação temporária,
Alexandra tomou a difícil decisão de não mais disputar a conquista do
amor de Emanuel, reconhecendo a inutilidade desse esforço. Já em casa,
deteve-se a meio do corredor, invadida por um pensamento que a fez em-
palidecer, deixando-a paralisada: 

- Será que…, meu Deus! Ah, não pode ser!... Foi precisamente há
um mês e… seria arrasador para mim!... 

Estaria grávida?! - pensou… – Com esforço, tentou contornar o seu
pressentimento, acreditando que a sua singular determinação a ajudaria
a assumir o que acontecesse. 

O tempo, que é como o vento, foi correndo, imparável, qual arisco
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e incontido bailarino, e os dias foram perfazendo meses, anos…, quase
impercetivelmente!

Entretanto, Alexandra tivera que se fazer à vida, heroicamente.
Num final de ano letivo, a associação de estudantes da Universi-

dade Católica de Viseu organizou um evento original para os finalistas
dos diversos cursos: uma concentração motard coroada com uma cele-
bração litúrgica no monumento ex-libris da cidade de Lamego. À cele-
bração iria presidir Emanuel, o único padre motard do país. 

Já no recinto onde decorreria o evento, o padre entreviu uma mul-
her que ostentava, no ombro direito, uma tatuagem, no mínimo, insólita:
o curioso desenho de um terço. Esta mulher, que mais parecia uma mi-
ragem, estava parada no cimo da escada, exatamente no mesmo lugar
onde ele e Alexandra tinham colocado um ponto final à sua história de
amor. Quando ele se preparava para ir ao seu encontro, a mulher desa-
pareceu do seu horizonte visual. Emanuel recompôs-se da estranha im-
agem que ele acreditara percecionar.

Durante a liturgia, a mesma figura destacava-se, intermitentemente,
entre os restantes elementos da assembleia, expondo o seu ombro tatuado.

- Oh! estarei eu a ficar louco?! – refletia, incrédulo, o padre.
Começava a acreditar que estaria a ser vítima de uma alucinação, pois
aquele desenho era uma fiel cópia do terço que, naquele dia de rutura,
dera como presente à sua ex-namorada. Ciente de que ainda não con-
seguira ver frontalmente a mulher que assim o perturbava, procurava
aparentar uma calma que não tinha. Porém, a dado momento, um jovem
aproximou-se do altar dizendo-lhe em tom baixo:  

- Padre, dentro deste livro (a minha tese) encontrará um objeto muito
particular. A minha mãe pediu que lho entregasse.

Vigorosamente, Emanuel tomou o livro, deparando com algo que o
deixou perplexo: o terço… isso mesmo, aquele que oferecera a Alexandra.
Sentiu-se assaltado pelo desejo de a ver, de volta com um misto de pavor,
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como se, de repente, o mundo o tivesse enclausurado no fundo de uma
masmorra intransponível!

Ao deparar-se com o terço que, realmente, reconheceu como o que
oferecera a Alexandra murmurou:

- Deus me perdoe, o terço!!! É ele…, o terço de Alexandra!!! - bal-
buciava o padre, mostrando-se, ainda, incrédulo. 

Contudo, compreendendo, finalmente, a situação, chamou a mu-
lher da tatuagem, confirmando que era a sua amada. Nesse instante, de-
sembrulhou a joia que, invariavelmente, trazia consigo e, pegando nas
mãos de Alexandra, depôs nelas o belo anjo que ela lhe oferecera. 

O recinto estava repleto de gente abismada e, por entre o adensar
de um silêncio profundo, irrompeu a sua voz, comovida: 

- Queridos estudantes, e famílias, há alguns anos, neste mesmo
lugar, querendo servir exclusivamente a Deus, renunciei ao amor desta
mulher. Todos sois testemunhas de que o mesmo Deus, sem deixar es-
morecer a minha vocação de padre, quis devolver-me o que perdi, acres-
centando um valor inestimável à minha vida: este filho…

- Bravo! …
- Bravo! padre Emanuel!... exclamaram Maria Inês e Nuno, dois

amigos e colegas do velho grupo da escola de Lamego.
Estas exclamações arrancaram, lá ao fundo, da multidão, os

primeiros aplausos, as primeiras palmas, ainda tímidas... Depois, o vo-
lume ruidoso foi-se adensando e, por fim, juntou-se um mar de gente, eu-
fórica, a felicitá-lo, ouvindo-se, em uníssono e até ao arrebatamento, o
buzinar ensurdecedor de uma centena de motos.

Escalão: 2
Modalidade: Conto

Pseudónimo: Alexandremanuel
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SEU OLHAR sereno contrastava com a rigidez
dos lábios que não disfarçavam o incómodo
que sentia. A perfeição do universo, objeto de
contemplação e adoração de tantos filósofos e

pensadores do Mundo Antigo, ia-se desvanecendo
com a evolução dos humanos.

As mãos calejadas e vincadas pela dureza
do trabalho com o fogo, elemento primordial para
a criação do universo, repousavam agora, de
dedos entrelaçados, sobre o seu ventre anafado.
A invocação desse tempo inicial trouxe-lhe à
memória o processo criativo de quando tudo se
foi compondo: o ar, a terra e a água e, posterior-
mente, as plantas, os animais, o homem e o
mundo.

A variabilidade e beleza da natureza, com todos os seus elementos
e seres, foi-se diluindo à medida que a voracidade do homem colocava
os seres humanos em posição de primazia por terem alcançado estatuto
de racionais.

Mas, o que em tempos fora considerado um talento inerente à raça
e à espécie, cedo se revelou o calcanhar de Aquiles de quem se autode-
nominou dono disto tudo. A mesma racionalidade que o elevou vai agora
aniquilando o Homem, a Natureza, a Terra e o universo.

Desiludiu-se o Criador ao observar a criação.
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O desencanto que ultimamente o deixava absorto, em pensamentos
que invariavelmente o conduziam ao projeto do início da criação, re-
velavam-lhe que o tempo, na sua caminhada imparável e sem retorno, o
situava, agora, perante uma obra que não reconhecia. 

Nesta análise retrospetiva, estremecia-lhe o coração num rebate de
culpa, indiciando ao Criador que, nalgum momento da sua existência,
uma distração, por mais pequena que fosse, o fizera perder o fio à razão
universal, ao Logos, que no início alinhara a felicidade dos homens com
os princípios do universo.

Pensariam os humanos que ele estaria a viver alheio à criação, sem
se preocupar com a sorte dos homens, sem punir nem gratificar qualquer
indivíduo? Esta ideia atormentava-o. 

Naquela noite sem luar, — outrora iluminada pela estrela de Belém,
luz de salvação, paz e amor, guia de reis magos, sinalética da natividade
que anunciava ao mundo o caminho dos homens — naquela noite, repito,
o Criador só conseguia ver os milhares de satélites que, colocados na ór-
bita da Terra, passavam, devagarinho, pelo céu. Ondas de rádio eletro-
magnéticas, que só ele via, percorriam à velocidade da luz 300 mil
quilómetros por segundo, num frémito de inquietação, retirando aos
homens a serenidade das emoções tão essenciais à convivência harmo-
niosa e prudente, lançando-os num galopante estado crítico de irraciona-
lidade e desumanização.

Agitou-se o Criador enquanto observava a incúria em que a Hu-
manidade se lançava, convicta de ter atingido o estado de sabedoria que
lhe permitia viver a vida, plena e intensamente, usufruindo com acrisia
de todas as vantagens que as novas tecnologias disponibilizavam.

Num gesto há muito pensado e acalentado, o Criador ergueu
penosamente a calejada mão e, num movimento lento, mas calculado,
susteve a ruidosa procissão dos satélites, agarrou com as duas mãos os
três W (WWW) … E a humanidade ficou suspensa, expectante, incrédula!

Prémio
Fernando Carita

2017/2018 - 5ª EDIÇÃO - CONCURSO  LITERÁRIO

44

PROSA



Instalou-se na Terra o pânico do fim do mundo. Os homens diver-
giram nos comportamentos entre os que queriam viver tudo a que tinham
direito antes que o fim chegasse, e os que, desconsolados e arrependidos,
erguiam orações ao Criador na ânsia de expurgarem, antes da derradeira
hora, os pecados que lhes toldavam a alma e o espírito.

As luzes do mundo tecnológico estavam apagadas. Brilhavam ape-
nas as de Natal, tão habilidosamente trabalhadas e tão belas, que os olhos
se foram rendendo à filigrana das estrelas e dos anjos suspensos, ao brilho
colorido das decorações de sempre que, este ano, mais do que nunca,
todos souberam apreciar plenamente, saboreando-lhes a beleza e lou-
vando a perfeição.

Neste Natal, ninguém conseguiu usar os computadores, nem os
telemóveis, nem os Tablets, nem os Smartphones. A função pública parou,
os cientistas descansaram, os governos não puderam receber nem trocar
informações. Não houve comunicações à distância, todos tiveram de se
aproximar dos outros e não puderam usar o serviço de mensagens curtas
(SMS). As redes sociais, onde tantos eram apanhados, ficaram vazias.

Neste Natal, todas as pessoas tiveram de ir, pessoalmente, desejar
um “Santo e Feliz Natal” aos seus amigos, colegas e familiares. O Criador
devolveu aos homens a oportunidade de voltarem a reaproximar-se dos
seus semelhantes.

O reencontro dos homens trouxe de volta a prudência e a tempe-
rança, a alegria simples dos afetos e das emoções, a descoberta de um
tempo perdido, em que um beijo, um abraço, um livro ou um pijama
aqueciam os corações e faziam a felicidade de todos.

Lá do alto do seu empório, o Criador ouviu o riso fraterno dos
homens na Terra e rejubilou com os três W apertados numa mão. Com a
outra, ainda tentou ligar o Tablet para ler, sustentado na rotina dos seus
dias, no remanso do seu lar, mas lembrou-se que o não podia fazer.
Optou, então, por dar à Humanidade um bom exemplo de eficácia e
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prazer da leitura: pegou num dos seus livros e leu, até lhe arderem os
olhos, “Os Despojos do Dia”, de kazuo Ishiguro.

O Criador acabara de traçar um novo destino para a Humanidade,
predeterminado pelo princípio da boa conduta, imanente ao homem, mas
esquecido por este.

Porém, o Criador, sentado a admirar a nova obra criada, constatou
que nem ele seria capaz de mudar o irremediável percurso da história.
Todos os argumentos do Criador foram rebatidos pela força dos novos
tempos, pela evolução dos factos revelados, pelo inconformismo dos
homens ao apagão generalizado. 

Pouco a pouco, a mão forte do Criador foi cedendo e, por entre os
dedos trémulos e calejados, escorreram líquidos e viscosos os três W e
tudo voltou a ser como era.

Escalão: 2
Modalidade: Conto

Pseudónimo: Valentina
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EMÓRIAS.
Guardamo-las em caixas, para mais

tarde lembrá-las.
Guardamo-las em caixas, para mais

tarde esquecê-las.
Guardamo-las em caixas, para mais

tarde as tentar esquecer.
Guardamo-las em caixas, para mais

tarde as não querer ter.
Mas temo-las.
E, mais tarde 

(no fim do dia),
somos guardados em caixas também.
Como memórias.
Voláteis, inseguras, maleáveis, lem-

bradas, indefinidas, esquecidas saudosas imperfeitas inúteis tristes alegres
memórias.

Mas são memórias.
E por isso são elas também caixas.
Caixas com conteúdos que se colocam dentro de caixas por

caixas sobrepostas a conteúdos.
Os sentimentos que se danem?
Não. Recordar é sentir presente o futuro do passado.
Esquecer é a ataraxia final.
Morrer é o esquecimento absoluto.

A última caixa de todas é a nossa.
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O Universo mostrado diante dos nossos olhos.
Alguém nos antípodas nos acena e nós não vemos.
Porque estamos vivos. (mortos)
Porque não queremos saber da morte. (vida)
A morte que fique para os mortos.

(A vida que fique para os que a sabem viver.)
As memórias deles que fiquem para nós.
Porque o que somos nós senão memórias?
O que é a vida senão memória?
O que é a memória senão o passado?
Cheiro da terra e da verdura seca num dia de verão.
Cheiro da terra e da verdura húmida num dia de inverno.
O ronronar do gato ao nosso colo.
Ao nosso colo, o gato ronrona.
Saudações apressadas.
Despedidas que ficam por dizer e aí permanecem.

(no limbo tudo é cinzento)
O aceno dos antípodas que nos atinge como um raio de sol entre

as nuvens em janeiro e nos faz recordar e apreciar.
A iluminação da vida pela catarse.
O cheiro a mofo da arrecadação onde vamos procurar as caixas

dessas memórias.
O pó sobre as tampas das caixas.
As teias de aranha no interior dos nossos corações.
O coração bate. (adrenalina)
Eu bato de volta. (serotonina)
O raio de sol bate. Os antípodas acenam.
E as memórias vêm e veem-se.
Recordam-se. Não são esquecidas, são lembradas.
O aceno ali tão perto.
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(a Nova Zelândia ali ao lado)
O raio de sol tão quente.

(fotões que viajam cento e cinquenta milhões de
quilómetros até nós)

O olá e o adeus que é um até logo que devíamos ter dito.
(mas nunca o dissemos porque não o sabíamos ainda)

O gato tão carinhoso.
(pelo fofo e macio)

O dia tão chuvosamente reluzente.
(arco-íris duplo no céu)

São tiradas das caixas, porque as queremos ter.
E nós seremos tirados da nossa caixa final.
Porque seremos, afinal, memória.

Escalão: 1
Modalidade: Poesia

Pseudónimo: Lucile L`Oublié
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M HOMEM de barbas brancas
E de andar cambaleante 
Percorria a Avenida.
Caminho de todos os dias,

Mas como um viajante.
Palavra alguma proferia
E sem ninguém saber porquê,
A calçada subia e descia, 
O Velho da Avenida.

Para onde ia e de onde vinha ele? 
Será que morava por perto,
Ou seria um caminho longo, 
Como caminhar num deserto?

Parecia um ser transparente
Passando por entre os deambulantes, 
Que a ritmos alucinantes,
Não percebiam que o velho também era gente.

Deste antigo e rotineiro hábito 
De nele ninguém reparar,
Quando tentei sorrir para ele, 
Desviou de mim o seu olhar.
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Talvez tivesse sido um grande herói 
No decurso da sua vida;
Talvez tivesse dado comida
A um mendigo, a um pobre sem guarida.
Mas como pode alguém sabê-lo,
Se ninguém repara no Velho da Avenida?

Mais pesado que os sacos que leva,
Será certamente o fardo que carrega.
Fardo de angústias antigas, de anos atribulados,
De sonhos vãos, não realizados…

Muitas histórias teria ele para contar
Aos jovens distraídos e inexperientes 
Deste século, cujas sonolentas mentes
Se resignam às mensagens por mandar.

Depois desta minha reflexão 
Sobre este homem de postura contida,
Decidi dizer – lhe “Bom dia",
Sorriu p’ra mim, o Velho da Avenida.

Escalão: 1
Modalidade: Poesia

Pseudónimo: Maria Emília

Prémio
Fernando Carita

2017/2018 - 5ª EDIÇÃO - CONCURSO  LITERÁRIO

51

POESIA



OJE ACORDEI,
Estava atormentada
Sonhei
Que era deixada

Foi um sonho complicado
Com tudo para dar certo
Estavas nele e ficou registado
Que já não sou eu, se não te tiver por perto

Uma noite agitada
Marcada por um pesadelo
Estava eu ali deitada
Vi um futuro e não queria vê-lo 

Hoje resta, apenas,
A lembrança de um medo
Revisito todas essas cenas
De uma viagem marcada pelo desespero 
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A cada vez que fecho os olhos
Algo novo acontece
Esta é a viagem dos meus sonhos
Como nos sete anões 
Quando a Branca de neve adormece
Uma viagem tentadora 
A cada vez que anoitece
Uma criança sonhadora
Que anseia e vive esta viagem 
Como se igual não houvesse

Um acontecimento tão real
Que fez temer o momento 
Nesta viagem surreal
Marcada pelo meu tormento

Foi sonho ou pesadelo?
Foi real e tive medo 
Nesta noite abismal 
Sonhei no meu pesadelo

Escalão: 2
Modalidade: Poesia

Pseudónimo: Ana D`eil 
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ÃO SOMOS senão carne, sangue e sonhos
Compactados em corpos imperfeitos,
Numa perfeita harmonia interior.
Interior da carne, do táctil do ser.

Não somos senão o momento de afinação de uma
orquestra,
prévio ao espectáculo.
Sons desalinhados a quererem ser ária melodiosa.
Somos cidades de células e tecidos de um país de-
senvolvido,
Somos favelas de pensamentos de um país de ter-
ceiro mundo.
Somos almas que flutuam no ar,
que é terra debaixo dos pés e infinito acima da
cabeça.

Composições de oxímoros entrelaçados
até serem novelos de verdades.
Somos reais.
No cosmos alinhado por princípios no caminho do desvendamento,
somos incógnitas simples de calcular.
Somos equação resolvida em ardósia
sobre a qual se entornou um copo de emoções.
Não somos senão buracos de matéria escura
demais para refletir…

Escalão: 2
Modalidade: Poesia

Pseudónimo: Oliveira Sampaio 

Prémio
Fernando Carita

2017/2018 - 5ª EDIÇÃO - CONCURSO  LITERÁRIO

54

POESIA

O  S E R

N

ilustração de
Carolina Caria



CORDA a madrugada…o silêncio!
Deserto está meu leito, minha boca…
E apenas meu sussurro te murmura…
Palavras impronunciadas, quase louca!

Nas dobras dos lençóis que amarfanho
Para sentir sua ténue segurança, 
Enxugo as lágrimas, que derramo,
E abafo os soluços da lembrança.
À noite, ao silêncio, que denuncia
A tua ausência…O gelo pressentido,
Eu grito o meu desejo e o que faria
Se tivesse o meu ao teu corpo unido!
Ternura é palavra que traduzo
Por gestos que não vês, não adivinhas.
Ternura é sentimento de que abuso…

Quando a noite é longa, por sozinha.
E mesmo quase louca me procuro
Nas profundezas da coragem, a perecer,
E grito-me e arranco do escuro
A força para de novo renascer!
Não finda aqui a minha esperança…
Meus sonhos encantados, tão bonitos!
Morrer, morrem os fracos, os sem esperança…
Mas em mim cresce a coragem, o meu grito!

Escalão: 2

Modalidade: Poesia
Pseudónimo: Cativa
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REPARA-TE bem para dar
É sempre tão bom repartir
Mais do que estar a somar,
Vale a pena dividir

Nunca tenho prejuízo
Se, com o coração, fizer bem
Às vezes também preciso
De uma ajuda de alguém

Partilhamos Alegria,
Também a mais pungente dor
Partilha traz Empatia
Mãe de Amizade, Amor

Alegria dividida
É, em regra, redobrada
Também é menos sentida 
A tristeza partilhada
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Não basta só o dinheiro
Para nos vir apoiar
Um ombro de um companheiro
Pode, também, aliviar

Compreensão e carinho
Mais do que bens materiais
Nos aligeiram caminho
Às vezes, nos confortam mais

Já conheci gente rica,
Com coração tão vazio
Da vida só o Bem fica
Nem fartura nem fastio 

Riqueza não mata ninguém,
Nem eu sou seu inimigo,
Contanto que sirva o Bem
E não despreze o mendigo

Escalão: 2
Modalidade: Poesia

Pseudónimo: Harmonia Men
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Qual a direção exata
Para permanecer agora fora do encalço crescente

Do deserto?

De onde começar a viver?

De onde começar o caminho?

A quem oferecer o meu jejum
E a minha sede?
A quem doar 

O meu único pão?
A quem legar

A minha casa?

E quem há de depois ficar

Para cuidar apenas dos lírios póstumos 
Do meu jardim?

Fernando Carita, in A Casa, o Caminho, La Maison, le Chemin

No final de cada edição do prémio literário Fernando Carita, a
recuperação do poema que serviu de inspiração à implementação deste
concurso afigura-se, sempre, como inevitável.

Neste poema, parece evidente a coincidência do eu lírico com o
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próprio autor, Fernando Carita, num assumido propósito de transmitir ao
leitor a intenção de oferecer a sua obra como um legado ao qual deseja
que se dê continuidade.

Imediatamente, num primeiro contacto com estes versos, será ex-
pectável que o recetor (sucessivamente interpelado através de perguntas
introduzidas pelo pronome «Quem») perceba a provocação de aceitar a
responsabilidade de zelar pelo espólio transmitido, sentindo-se movido a
acarinhar a leitura e a avançar no desbravamento da escrita. Apesar de
todas as dúvidas que possam surgir sobre os caminhos a desvendar e as
direções por onde se enveredar, enfim, sobre os medos que possam advir,
parece impossível resistir-se ao apelo lançado pelo poeta. Assim o leitor
se vê impelido a vencer a aridez do deserto, procurando, algures, o oásis
ao qual poderá chegar através das vias artísticas. 

Metáforas como «deserto», «caminho», «jejum», «sede», «pão»,
«casa», «lírios», «jardim» sugerem uma busca espiritual sujeita a provas
que testam a capacidade de quem nela se envolve. Torna-se inevitável a
analogia com as referências bíblicas à provação de Jesus durante os seus
quarenta dias de jejum no deserto, à frase «Eu sou o caminho, e a verdade
e a vida», ao «pão da vida», ao «jardim» do paraíso e à simplicidade dos
«lírios do campo», que «não trabalham nem fiam» e «nem mesmo Sa-
lomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles».

A busca é, entretanto, perturbada pela dúvida a propósito do tra-
jeto («Qual?») a escolher e do seu próprio ponto de partida («De onde?»).
O eu lírico coloca o recetor perante um dilema, parecendo convocar a
sua cumplicidade na perseguição de soluções. As interpelações lançadas
pelas sucessivas interrogações testam a capacidade de responder ao de-
safio de se dar continuidade ao percurso iniciado pelo poeta.

Percebe-se o desejo de se depositar em boas mãos a herança
transmitida, de modo a que ela não seja negligenciada. A compreensão
do valor deste património exige que se percebam as preocupações que
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afligem quem, assim, se predispõe a transmitir a sua «fome» e a sua
«sede» de compreensão, no esforço de se trilharem caminhos, levando-
se por diante o gosto pela escrita.

Aceitando a provocação do desafio, é forçoso passar-se ao com-
promisso e assim vamos abrindo as portas deste prémio a um crescente
número de participantes que, anualmente, se predispõem a saciar a fome
deixada pelo poeta, presenteando-nos com a oferta dos seus contos e po-
emas. 

Deste modo, ambicionamos envolver neste projeto cada vez mais
pessoas da nossa comunidade para que se possa ter o orgulho de se faz-
erem emergir e afirmar talentos que são nossos e que, por isso, nos es-
forçamos por reconhecer e dar a conhecer.
Para que a comunidade de Agualva-Cacém possa projetar as pessoas de
mérito que não desistem de se empenhar na construção de uma digna hu-
manidade, honrando o espaço onde vivem.
Para que o concelho de Sintra se possa orgulhar do seu espólio, recebendo
o contributo dos que investem no seu enriquecimento, com uma oferta
persistente de trabalho combinado com talento.

Judite Morais
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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.

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
— Professor Osvaldo Castanheira
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