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A CONSOADA 

 Aquele homem vivia sozinho num casebre perdido no alto de uma montanha. Uma mulher 

que morrera há muitos anos, dois filhos que o ignoravam, a pobreza a visitá-lo diariamente. Era 

este o cenário que envolvia a pobre casa do Ti António. Já conhecera um dia a felicidade, que 

para ele era sinónimo de trabalho árduo e de vida em família. Agora, com oitenta anos, perdera 

tudo: Trabalho não tinha, era velho, não tinha forças. Família? Esta era um sonho já longínquo na 

vida do Ti António. Era noite de Natal. Recordava com saudade aquelas noites em que, pé ante 

pé, ia pôr no sapatinho de cada um dos filhos uma pobre prenda que, com tanto custo, roubava 

aos míseros trocos que ganhava para sustentar a família.

Neste momento, uma lágrima intrusa escorregava pelo seu rosto desfeito; umas mãos 

trémulas e calejadas escondiam uns olhos cheios de sofrimento, cansaço e solidão. Eram dez 

horas da noite, um céu negro, e lá ao longe, bem ao longe, umas luzes decoravam a vila mais 

próxima, parecendo um presépio, lembrando que era noite de Natal. 

Ti António – Pobre de mim!... Estou sozinho hoje!… Logo hoje, a noite da família!… Ah, a 

família!... Isso foi um sonho que já passou… Onde estarão os meus filhos? Aqueles filhos que eu 

tanto amava!... Por eles  dei as minhas mãos, o meu trabalho, a minha vida!… Agora estou velho, 

sem forças e sem ninguém nesta noite de Natal!... Bem, vou pegar neste bordão e vou dar uma 

volta por aí. Pode ser que encontre alguém por detrás daquelas luzes… Mas… onde vou bater? À 

igreja? Olha, é mesmo lá, é lá que vou passar esta noite de Natal!...  

Ti António deparou-se com uma imagem do Menino Jesus, ligeiramente iluminado por uma 

vela. A igreja estava escura e nua. 

Ti António – Tu estás triste, meu menino? Mas hoje é o teu dia!... Ninguém te faz 

companhia nesta noite? Olha, eu já volto… Vou até à vila. Vou lá porque tenho fome… Fome de 

amor, sabes?. Mas eu já volto!... 

Ti António - Que casa aquela!... Que linda!... Tanta luz!... Deve morar aqui gente de 

bem… Vou bater… (bate à porta três vezes) 

Mulher – Quem é? 

Ti António – Sou eu, o António… 

Mulher – O António! Não o conheço!... 

TI António – Abra-me a porta, minha senhora!… Estou sozinho, procuro uma família… 

(barulho da porta a abrir) 

Mulher – Ah! Que maltrapilho!... Que aspeto horrível!... Olhe, nesta casa e nesta noite, entram 

apenas os nossos amigos! Hoje é noite de Natal. Desapareça!... Olhe, aqui tem estes figos… 

Coma-os!... 

Ti António – Eu não quero figos!... Quero uma família… Quero alguém que me receba!... 

Mulher – Já lhe disse, desapareça!... 
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E metendo, com amargura, os figos nos bolsos do seu casacão já gasto pelo tempo, 

continuou tristonho a sua caminhada. De repente, viu uma criança que, abrindo uma porta, 

espreitava medrosamente para a rua. 

Filha – Mãe, vem aqui depressa!... Está aqui um velho!... 

Mãe – Ah! Entre, homem, entre! Quer consoar connosco? A minha filha foi à porta, sabe 

porquê? Porque estamos à espera do Menino Jesus!... Ele, daqui por um bocadinho, vem deixar 

cá em casa as prendas… Mas entre!... Vejam, filhos, como está gelado!... Reparem bem na cara 

dele!... 

Filho – Oh, mãe, é tão parecido com S. José!... Tem um bordão e tudo!... 

Filha – Como te chamas? 

Ti António – António, minha menina. 

Filho – És pobre? 

Mãe – Oh filho! Mas que pergunta é esta? Este senhor precisa, sabes de quê? Que se lhe 

dê muito, muito amor! 

Pai – Oh homem… Alegre-se, homem! Hoje é noite de Natal!... É verdade que você está 

sozinho e que nós somos quatro: A minha mulher, os nossos filhos e eu. Olhe, a nossa família é 

apenas esta. Eu perdi o meu pai, já lá vai um ano… Bem, mas você vai entrar e vou sentá-lo na 

cadeira onde, no Natal passado ele se sentou… Coitado!... 

Filho – Sim, pai… Como se fosse mesmo o nosso avô! 

Ti António – Eu também tive uma mulher e dois filhos… Muito pobremente, passávamos 

os quatro o Natal… Hoje vejo-me só… (barulho de coisas a cair) 

Filhos – Que barulho é este? 

Filho – Ah!... Shiiiu!... É na cozinha… São as prendas!... Vamos ver, vamos, Rita? 

(regressam com as prendas) 

Filha – Pai, estas são para ti, toma. Se tu visses como está a cozinha… Está cheia de 

prendas!... O Menino Jesus é muito bom!... 

Filho – Oh pai, dá esta camisa ao António!... O Menino Jesus esqueceu-se dele, 

coitadinho!... 

Ti António – Deixa lá, meu menino… O melhor presente que o Menino Jesus me deu, foi a 

porta desta casa que se abriu e uma família que me mandou entrar. 

  Nos olhos do Ti António, lia-se o renascer de uma família, a ternura de um recomeçar, um 

filho perdido que ele reencontrou numa noite fria de Natal, quando vagueava pela rua deserta de 

uma vila. 
 

 Abeto de Natal         
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Um conto de natal 

 

 Numa certa casa onde se celebrava o Natal estavam todos preparados para distribuir os 

presentes e quando chegou a vez do pai do Samuel lhe dar o seu presente, ele disse: 

 - Este livro é para o meu filho Samuel e gostarias de o ler com toda a família reunida à 

meia-noite.   

 E assim foi. À hora marcada, o pai do Samuel começou a ler com a voz bem afinada. 

 Era uma vez bem longe daqui, no Pólo Norte, o Pai Natal tinha acabado de preparar os 

presentes para o Natal mas as suas renas estavam doentes, com muita febre e assim ele não 

iria conseguir voar naquela noite. 

 Um certo dia, um menino chamado Tomás queria provar aos pais que o Pai Natal era 

real e decidiu fazer uma viagem com os seus primos, Afonso e Simão, até ao Pólo Norte. 

Combinaram partir às dez horas da noite. Caminharam durante dias, seguindo as estrelas do 

norte mas, depois de muito andarem, aperceberam-se que estavam rodeados de nevoeiro. 

Então, o Simão, que era o mais velho, disse ao irmão e ao primo: 

 - Mantenham-se atrás de mim para ficarmos todos junto. 

 E assim fizeram, mas depois de andarem um pouco repararam que estavam a cair de 

um precipício e começaram a gritar. De repente apareceu a rena voadora chamada Rodolfo. 

 Quando ele os salvou, os três primos agradeceram-lhe e perguntaram-lhe se queria ir 

com eles. Logo, o Rodolfo afirmou que sim. E continuaram a viagem, durante muitas horas e 

muitos dias. 

 Depois de muito andarem, o Afonso disse: 

 - Está ali uma casa, deve ser a do Pai Natal! 

 Para confirmar, bateram à porta. Quem lhes abriu a porta foi um generoso pinguim que 

lhes perguntou: 

 - Precisam da minha ajuda? 

 Eles responderam que andavam à procura do Pai Natal e o pinguim disse que ele não 

morava ali. Porém, antes de se irem embora, o pinguim disse: 

 - Se quiserem, eu posso guiar-vos até à casa do Pai Natal. 

 Os quatro amigos aceitaram a ajuda e lá foram juntos para onde o novo amigo os 

levava. 

 E assim viram, depois de muito caminharem, um caminho enfeitado com várias 

guloseimas de Natal que os levou a uma casinha. Estacionado no jardim, estava um trenó com 

presentes mas sem Pai Natal nem qualquer rena. 
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  Decidiram bater à porta e qual não foi espanto, viram mesmo à sua frente, o Pai Natal. 

 Logo lhe perguntaram se ele precisava de ajuda. O Pai Natal respondeu que sim. 

 Então, o Tomás perguntou-lhe: 

 - Em que é que precisa de ajuda? 

 O Pai Natal respondeu: 

 - Preciso de renas para voar esta noite. 

 - Eu trato disso – disse o Rodolfo sem deixar passar aquela oportunidade. 

 Assim, amarraram o Rodolfo ao trenó e prepararam-se para partir. Mas o trenó não se 

mexeu, era muito peso para uma só rena. 

 Depois de muito pensarem para arranjar uma solução, o Simão perguntou ao Rodolfo: 

 - Não conheces nenhuma rena que consiga voar? 

 De imediato, o Rodolfo saiu disparado dali. Os três tentaram motivar o Pai Natal para ter 

esperança, que o Rodolfo iria voltar com uma bela ideia. 

 E assim foi. Olharam para o céu e viram um conjunto de renas a voar guiadas pelo 

Rodolfo. 

 - Olá amigos, esta é a minha família: o Tagarela, o Rúdi, o Snoopy, o Pantufas e o 

Riscas. 

 Amarraram as renas ao trenó e partiram. Resolveram que, antes de entregar as 

prendas, iriam em direção à casa do Tomás. 

 Quando lá chegaram, pousaram o trenó e o Pai Natal deu uma prenda ao Afonso, ao 

Simão e ao Tomás.      

 Aí, o Tomás pediu ao Pai Natal que entrasse para que ele o mostrasse aos seus pais. 

 Assim aconteceu. O Pai Natal entrou e o Tomás apresentou-o aos seus pais e disse: 

 -Vamos tirar uma foto para recordar este momento! 

 Tiraram uma foto e o Pai Natal teve de se ir embora. No final festejaram um Natal muito 

feliz.    

    

  

       Agir 

Contos de Natal 2015  -  8



Um conto de Natal para não esquecer 

Na manhã de 22 de Dezembro, um gatinho sem-abrigo andava a pôr-se à porta das 

pessoas para ver se elas tratavam dele, mas toda a gente rejeitava-o. Até que nessa tarde ele 

foi se pôr na entrada do supermercado, e uma criança bondosa, ao passar por lá, viu-o e ficou 

muito comovida, pois o gatinho era tão fofinho que ao olhar para ele metia pena. Essa criança 

perguntou à mãe se o podia levar para casa e a mãe respondeu: 

-Filha este gato é vadio, não o conheces de lado nenhum, podes-te magoar. Se tu queres 

um gato nós adoptamos um, mas não vamos andar pelas ruas a levar gatos para casa que não 

conhecemos. 

-Mas mãe, este gato é tão bonito e parece ser meiguinho, olha como é que ele está, 

precisa de ser alimentado, por favor…- continuava ela a insistir. 

No meio de isto tudo estavam a ser observadas pelo pai-natal que estava escondido atrás 

de um monte de neve. Ele estava a pensar em ir falar com a mãe dessa menina para ajudá-la a 

convencer a levar o gato para casa. De repente, teve uma ideia, levar o gato para casa dele e 

na noite de natal dá-lo à menina como um presente de natal. Então ele pegou no gato e levou-

o . 

Ao chegar a casa estava lá a mãe-natal e não estava nada contente, pois o pai-natal tinha 

ficado de ir ter com ela, mas nunca mais se lembrou. Quando ela olhou para os braços dele e 

viu o gato, disse logo: 

-O que trazes aí? Não me digas que vais trazer mais animais cá para casa, já me basta 

ter de aturar-te.- disse ela na brincadeira. 

-É um gatinho, vai ser uma prenda de natal para uma menina que hoje vi, mas eu depois 

contou-te a história toda, agora temos de preparar o meu fato de natal.- respondeu-lhe 

apressado. 

-É verdade, põe-te então aqui em cima para eu te tirar as medidas. Diz- me lá, porque é 

que estás tão apressado? - Interrogou a mãe-natal 

Ele esteve a explicar-lhe que na noite passada tinha-se esquecido de ir visitar os seus 

duendes, para ver como estava a correr a fábrica das prendas. A última vez que ele tinha ido lá 

ainda só tinham alguns presentes feitos, então tinham de se despachar. 

Já de noite o pai-natal passou pela fábrica das prendas, e quando lá chegou viu um 

monte enorme de prendas, ele ficou todo contente e começou a cantarolar.  

Normalmente quando o pai-natal cantava os duendes participavam na brincadeira mas 

desta vez eles ficaram um pouco atrapalhados pois estavam a fazer uma prenda para ele e não 

queriam que ele descobrisse. O pai natal bem que achou estranho eles não terem cantado, 

mas não quis dar muita importância a isso. 
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No dia seguinte, o pai-natal foi visitar os seus amigos secretos, as ratinhos, eles tratavam-

no por pai. Ele achava que isso era secreto, mas não era, pois a mãe-natal sabia de tudo. Ela 

era muito bisbilhoteira, então punha-se a ouvir a conversa deles. Os ratinhos disseram: 

-Olá pai, já trataste dos nossos fatos de natal? E do pinheiro? E dos efeitos do pinheiro? E 

dos presentes? – Perguntavam eles todos contentes. 

-Calma, calma, uma coisa de cada vez.- Tentava responder o pai-natal. 

No fim da conversa com os ratinhos o pai-natal foi para a sala, até que viu a mãe natal a 

dormir e lembrou-se que ainda não tinha prenda de natal para ela. Então, foi ter com os 

duendes, pediu-lhes ajuda. Eles disseram que a mãe-natal tinha tudo menos uma coisa, uma 

máquina de fazer comida. O pai-natal viu que realmente, ela não tinha nenhuma, então ficou o 

resto do dia na fábrica dos brinquedos à procura de uma. 

Quando ele acabou de procurar a máquina de comida, foi agradecer aos duendes e 

depois foi para a sala. Na sala, ele sentou-se no seu sofá com um ar cansado, e reparou que a 

mãe-natal não estava lá. Mas também, não foi preciso preocupar-se muito, pois pouco tempo 

depois ela apareceu com um tabuleiro de biscoitos e perguntou ao pai-natal: 

-Estou a ver que estás cansado, queres um dos teus biscoitos favoritos? Fiz tudo para ti! - 

disse a mãe-natal. 

-Hohoho, claro que quero! Afinal não ias ter este trabalho todo para nada!- respondeu ele 

todo maravilhado com aquele cheiro. 

Na manhã seguinte o pai-natal não se conseguia levantar da cama, pois tinha ficado 

doente. A mãe-natal, os duendes, e até mesmo os ratinhos ficaram tristes. Ele dizia que lhe 

doía muito a cabeça, e que os comprimidos não faziam efeito. 

O pai-natal contava que havia uma lenda que dizia que quando se apanhava uma dor de 

cabeça numa manhã de natal, a única coisa que poderia cura-la era fazer com que essa 

pessoa ficasse feliz. Contudo, o pai-natal não estava com essa disposição, portanto, tinham de 

pensar num plano.  

Já era tarde, e os duendes não tinham nenhuma ideia. Foram preparar as renas do pai-

natal e os presentes até que se lembraram que o pai-natal nunca tinha recebido um presente. 

Decidiram, então, levar a prenda deles ao pai-natal. 

Quando o pai-natal abriu-a viu que era um trenó novo e ficou muito feliz. E assim 

conseguiram que lhe passasse a dor de cabeça. De imediato, pegou no gato e foi para o seu 

trenó e já com tudo preparado voou pelo céu fora. Só se ouvia o pai-natal: 

-Hohoho! Hohoho! Feliz natal para todos!- cantarolava ele.  

Deixou o gatinho na casa da menina. Achou que ela quando acordasse iria ficar 

entusiasmadíssima. E assim foi. 
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No fim dessa noite, quando voltou para casa lembrou-se que ainda não tinha dado a sua 

prenda à mãe-natal. Foi ter com ela, levou a prenda atrás das costas e quando a mostrou ela 

ficou sem reacção. 

-Obrigada! Era mesmo o que eu queria como é que adivinhaste?- perguntava ela 

-Foi o meu dedo mindinho que me disse!- respondia o pai-natal 

-Mas não penses que és só tu que tens uma prenda para dar, eu também tenho uma para 

ti!- Dizia ela toda entusiasmada com a reação do pai-natal. 

De repente à frente do pai-natal aparece uma caixa de cartão que dizia frágil. Dentro dela 

havia um gato e quando o pai-natal a abriu ficou tão contente que parecia que lhe ia sair um 

foguete pela boca:  

-Então, gostaste? - Interrogou a mãe-natal. 

-Se gostei, eu adorei! - Respondia o pai-natal. 

A partir desse dia o pai-natal levava o seu gato para todo o lado e até contou o segredo 

dos ratinhos à mãe natal. Ela ensinou-os a costurar, a ler e a escrever. Os duendes tiveram 

uma nova fábrica de prendas e também começaram a ser mais trabalhadores, pois diziam que 

estavam sempre muito cansados. 

Este Natal marcou a história de várias famílias, e toda agente começou a ter mais respeito 

uns pelos outros! 

 

 

Ai Jesus 
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E PORQUÊ? 

Há muitos, muitos anos numa vila muito pobre existia uma família com muitos filhos. O pai 

tinha morrido com uma doença porque trabalhou muitos anos nas minas. 

A mãe era uma lutadora, pois não era fácil trabalhar numa vila tão pobre. 

Um dia a mãe teve que entregar os filhos a outras famílias para os criarem.  Ela ficou muito 

triste, mas foi o melhor porque pelo menos eles iam ter que comer. 

O filho mais novo tinha apenas quatro anos o foi entregue a um casal jovem que tinha dois 

filhos pequenos. Eles não moravam na vila, mas todos os anos iam passar férias à casa dos 

pais e quando souberam do que se passava com aquele pobre família ofereceram-se para 

cuidar de uma daquelas crianças. 

O Joãozinho, sim era esse o seu nome, veio com a família adotiva para a cidade. Na cidade 

tudo era diferente, não havia rebanhos de cabras, nem mato e nem árvores. 

Os novos pais do Joãozinho gostavam muito dele e tratavam-no muito bem, mas os seus 

novos irmãos eram muito maus. Como não conseguiam fazer mal ao Joãozinho dentro de 

casa, pois se os seus pais soubessem castigavam-nos, eles sempre que podiam incentivavam 

os seus amiguinhos a fazer mal ao Joãozinho. 

Quando chegou a altura de o Joãozinho ir para a escola as maldades contra ele foram 

piorando. O Joãozinho chorava muito quando estava sozinho, mas nunca se queixou a um 

adulto. Para ele aquilo foi-se tornando normal e ele foi aguentando os insultos e as pancadas 

dos colegas, dia após dia, é como se existisse a lei dos mais fracos e dos mais fortes, não 

tinha outra explicação. 

Os anos foram passando e o Joãozinho foi crescendo e tornou-se num adulto com um coração 

de ouro. Nunca se vingou nem ficou amargurado, pelo contrário, aqueles insultos e pancadas 

durante todo aquele tempo fizeram-no tornar mais forte. Era um homem justo e atento a 

qualquer injustiça ou maldade que visse fazer a alguém. 

O Joãozinho, ou seja, o Sr. João, dava aulas numa escola onde havia muitas crianças pobres e 

de muitas nacionalidades, que não tomavam o pequeno-almoço antes de ir para a escola nem 

nada. O Sr. João e alguns seus colegas arranjavam sempre forma de ajudar essas crianças e 

estava sempre atento a que nenhuma criança sofresse bullying, tal como ele sofreu quando era 

pequeno. 

Um dia de dezembro, já em casa com a sua esposa e os seus dois filhos, reparou que as 

conversas que tinha com os seus dois filhos eram apenas as prendas que eles querem no 

natal, e todos os dias era sempre a mesma coisa. “Eu quero isto, eu quero aquilo; os pais do 

meu amigo vão- lhe dar isto e aquilo…” 
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O Sr. João, um dia estava a conserva com os seus colegas na escola e apercebeu-se que os 

filhos dos colegas também já não sabiam conservar com os pais sem ser “ eu quero isto e 

aquilo etc.”  

Uns dias antes do Natal o Sr. João costumava ir jantar com os seus colegas, chamavam-lhe o 

jantar do natal. Nesse jantar ninguém fala de trabalho, mas este ano foi diferente. Este grupo 

de amigos resolveu dar uma lição aos seus filhos, e mesmo os que não tinham filhos ficaram 

encarregues de ajudar. 

Três dias antes do natal, o Sr. João e os outros pais foram com os filhos comprar as prendas.  

Entretanto, os que não tinham filhos, ficaram encarregados de descobrir quais as crianças 

pobres na sua escola, aqueles a quem os mais ricos iam gozando porque estavam mal 

vestidos e porque não tinham umas sapatilhas de marca ou porque não eram do nosso país, 

etc. 

Com o natal à porta, ou seja, no dia 24 de dezembro, eles reuniram estas crianças pobres ou 

que estavam sempre a ser postas à parte por este e por aquele motivo, no salão da freguesia. 

O Sr. João e os outros pais pediram aos filhos para pôr as prendas na mala do carro com 

desculpa de que iam passar a noite de natal a casa de uns amigos ou familiares. É claro que 

nenhum fez perguntas, pois o que interessava era a hora de abrir as prendas, não importa 

onde vão jantar nem com quem, o que interessa é que passe depressa. 

Quando chegaram ao salão da freguesia, eles carregaram os seus sacos e qual foi o espanto 

quando entraram e viram os seus colegas da escola, aqueles que eles passavam o ano letivo a 

ignorar e a tratar de uma forma diferente, como se fossem inferiores. O Sr. João também 

entrou com os seus filhos e pediu-lhes que colocassem os sacos das prendas num canto onde 

já se encontravam muitos sacos de prendas. Envergonhados e confusos, eles foram pousar as 

suas prendas. 

Esperaram que todas as pessoas chegassem e então o Sr. João em nome de todos os pais 

tomou a palavra e fez o discurso mais comovente, mais puro, mais doloroso, mais alegre que 

mexeu com o coração empedernido dos mais duros egoístas e fez chorar e rir todos, dos mais 

novos aos mais velhos e por fim também ele chorou. Depois, fez-se silêncio e ficaram a olhar 

uns para os outros, talvez a tentarem adivinhar o que se passava na cabeça de cada um. Por 

fim, o Sr. João tomou de novo a palavra e disse:  

- Agora, vamos fazer a partilha dos nossos presentes. Quem quiser fazer parte desta partilha, 

que vá buscar os seus presentes e que escolha apenas um e que reparta os outros com os 

colegas que nada têm ou a quem fizeram mal. Quem não quiser fazer esta partilha, não é 

obrigado, mas então que pegue nas suas prendas e que saía. 

Voltou a fazer-se silencio e o coração do Sr. João voltou a ficar apertado, como quando ele era 

Joãozinho e temia os colegas, só que agora ele temia que o egoísmo dos seus filhos os 
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levassem a pegar nos presentes e saíssem. Passados uns minutos, o filho do seu amigo, que 

por acaso era o professor de matemática do seu filho mais velho, começou a caminhar em 

direção aos presentes. Todos os pais ficaram preocupados com o que ele ia fazer. Ele muito 

seguro da sua decisão, tirou dois presentes e dirigiu-se para o pai e disse: 

- Posso escolher dois, um para mim e outro para oferecer ao Zang? 

O Zang era um menino chinês a quem ele tinha empurrado no último dia de aulas. O pai 

respondeu-lhe que sim com a cabeça e com um sorriso. Outros se seguiram e os filhos do Sr. 

João também. Para ele a atitude dos seus filhos foi o maior presente que alguém lhe tinha 

oferecido então. 

E todos os anos, naquela freguesia, é feita a partilha de presentes, mas o maior presente é que 

esta lição ainda continua a passar dos alunos mais velhos para os mais novos e todos estão 

atentos a um e outro caso de bullying que possa acontecer e a tentar pôr fim a este terror. 

Por outro lado, foi criado um programa escolar que obriga todos os alunos a fazerem trabalhos 

em que o título seja «Todos diferentes e todos iguais». Isto ajudou-os a viver em comunidade e 

a aceitar as diferenças de cada um. Também os ajudou a conhecer melhor as desigualdades 

entre os homens pois há os que ganham muito dinheiro e os que ganham pouco. Os que vivem 

em casas grandes e os que vivem com a família num único quarto. Há quem tenha trabalho e 

quem não tenha. Há os que têm um trabalho interessante e os que têm um trabalho enfadonho 

e muito cansativo. Há quem viva num país onde reina a paz e há quem seja vitima das guerras. 

Cada país tem as suas tradições, os seus hábitos alimentares como, por exemplo; os 

Mexicanos têm os tacos e os nachos, os italianos as massas e a pizza e que os portugueses 

ao pequeno-almoço comem pão e bebem café e leite e que os ingleses preferem ovos com 

bacon e bebem chá. 

Com este programa escolar as crianças também aprenderam que cada país tem a sua religião, 

as suas crenças e que, por vezes, isto leva a grandes desentendimentos. 

No entanto, há uma coisa que não me agrada na internacionalização que é o facto de o 

Cristiano Ronaldo estar a jogar no Real Madrid, quando podia estar a jogar no meu clube. 

 

 

Alma de natal 
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CONTO DE NATAL 

O atraso do Pai Natal 

 

Todos os anos, como já é costume, o Pai Natal vai a uma pequena aldeia levar os 

presentes às crianças. Mas, este ano aconteceu uma desgraça. O Pai Natal atrasou-se e as 

crianças da aldeia ficaram preocupadas, pois ainda não tinham recebido as prendas. 

 - Onde está o Pai Natal? – perguntou uma das crianças da aldeia aos seus amigos. 

 - Não sabemos, o Pai Natal também ainda não foi a nossa casa. – disseram todos em 

coro. 

 - O Pai Natal atrasou-se?! – questionou uma das crianças. 

 - Que estranho, o Pai Natal nunca se atrase! – referiu outra. 

 - Vamos ter com ele ao Pólo Norte! – sugeriu entusiasmada uma delas. 

 - Boa ideia!! Vamos a casa dele – disseram todos. 

 Assim o disseram, assim o fizeram. Foram todos à casa do Pai Natal e quando lá 

chegaram bateram à porta e gritaram: 

 - Paaaiiii Nataaalll! Somos nós as crianças da aldeia!! 

 O Pai Natal ouviu e dirigiu-se de imediato para a porta. 

 - Entrem crianças, entrem. Desculpem, mas eu tenho uma rena doente e tive de 

procurar outra, ia mesmo agora para a aldeia... 

 - Pai Natal, nós não sabíamos o que tinha acontecido e ficamos preocupados, mas 

agora já estamos mais descansados. – interromperam as crianças. 

 - Agora podemos ir todos no meu trenó para a aldeia, assim chegamos lá mais rápido, 

que acham? – sugeriu o Pai Natal. 

 - Sim!! Nós íamos adorar!! 

 - Então vamos! – afirmou o Pai Natal dirigindo-se para o trenó. 

 O trenó parecia pequeno para tanta gente, mas depois de bem acomodados todos 

ficaram confortavelmente sentados. 

 - A caminho da aldeia!!!! – gritaram euforicamente todos. 

 Por sua vez na aldeia, já tudo estava em alvoroço. As mães das crianças estavam 

bastante preocupadas com o desaparecimento dos seus filhos e com o atraso do Pai Natal. 

 A meio da viagem a criança mais velha disse bastante aflito: 

 - Ai, ai, ai, esquecemo-nos de avisar as nossas mães e elas devem estar muito 

preocupadas. 
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 - Não deviam ter feito isso meninos, meteram-se num grande sarilho. Nunca se deve sair 

de casa sem avisar os pais. Prometam-me que não voltam a fazer uma coisa dessas. – referiu 

o Pai Natal. 

 - Não volta a acontecer, prometemos. – juraram as crianças envergonhadas com a sua 

atitude irresponsável. 

  Com isto tudo, na aldeia começou-se a avistar alguma coisa a voar no céu. 

 - Olhem – disse uma das mães – não é o Pai Natal? 

 - É ele, é ele e parece que não vem sozinho… 

 - Deus queira que traga os nossos filhos! 

 Cada vez estavam mais próximos e num instante chegaram. Assim que o trenó parou, 

começaram a sair um a um muito devagarinho, pois não sabiam qual seria a reação da família. 

Mas, trataram logo de esclarecer o que tinha acontecido. 

 - Meu filho, meu rico filho… - disseram as mães já com as lágrimas nos olhos. 

 - Desculpem, desculpem, não volta a acontecer… Mas fomos à procura do Pai Natal. – 

disse uma das crianças muito atrapalhada. 

 Uma das mães já mais tranquila afirmou: 

 - Não faz mal, o que importa é que todos estão bem! 

 Enquanto tudo se esclarecia, o Pai Natal afastou-se um pouco com o trenó e começou a 

descarregar as prendas que trazia para estas crianças.  

 - Ainda bem que terminou tudo bem!! Na verdade as crianças só fizeram isto tudo 

porque estavam preocupadas comigo, obrigado pela vossa preocupação. Mas, chegou a hora 

de abrir as prendas. Quem quer receber uma prenda? – perguntou emocionado o Pai Natal. 

 - Eu, eu, eu… - responderam entusiasmadas todas as crianças. 

 Entre embrulhos e abraços de agradecimento ao Pai Natal, assistiu-se a um momento 

de grande alegria e amizade. 

 Este foi, sem dúvida, um Natal especial, não só para todos os habitantes desta aldeia, 

mas também para o Pai Natal.  

Mais uma vez o espirito natalício pairou sobre esta aldeia, tendo a noite terminado com 

todos unidos à volta de uma grande mesa. Só ficaram com pena que o convidado especial não 

tivesse ficado para provar todas as iguarias confecionadas pelas mães. As crianças das outras 

aldeias esperavam por ele… 

 - Feliz Natal para todos!! 

Ana 
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Tudo pode mudar 

 

Era a consoada de Natal e Pedro estava ansiosíssimo por abrir as prendas. 

 Para o Natal, queria um carro telecomandado e outros brinquedos do 

género, meio amalucados. Qual foi a sua desilusão ao desembrulhar as prendas e 

ver livros! Pedro fica tão desiludido que se decide trancar no quarto e desperdiçar 

aquele maravilhoso Natal.                                      

           Foi então que ao ler um dos livros que lhe tinham oferecido, entra de 

repente num mundo estranhamente estranho.    

  – Não acredito! O Super-Homem a salvar a cidade, o Homem-Aranha na 

escola, o Homem-Livro! Espera aí quem é esse? – Chega-se perto para tentar 

conhecê-lo, já que nunca tinha ouvido falar dele. Era a altura certa. 

 – Olá, eu chamo-me Pedro. E tu? – interroga Pedro, desconfiado.      

 – Eu chamo-me Rafael. Mas como é que tu vieste parar aqui? – pergunta 

Rafael, também conhecido como Homem-Livro. 

 – Sinceramente, nem sei. – diz Pedro muito confuso. 

– É que só vem para aqui quem não gosta de ler, sabias? 

– Pois, é que me deram livros e eu não sou das pessoas que mais gosta de 

ler, pelo contrário, eu odeio ler! – disse Pedro muito envergonhado. 

– Então vem comigo, vou te mostrar uma coisa muito especial. – disse 

Rafael muito ansioso. 

 Caminharam um bom bocado até que chegaram a um reino do livro, onde 

havia muitos livros. Em cada um deles existia um portal que dava para entrar 

dentro. 

– O teu livro era especial e por isso foste parar à banda desenhada 

Homem-Aranha versus Super-Homem. – disse Rafael já começando a perceber 

um pouco da coisa. 

 De seguida, entraram em dois outros mundos: o mundo de lego e o mundo 

da Atlântida. 

O mundo de lego era o mais engraçado, tinha arranha-céus enormes que, 

como a palavra refere, até arranhavam os céus. Havia de tudo, até abelhas 
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gigantes existiam. A única coisa má que lá havia era que, quando chovia, choviam 

legos e já devem estar a imaginar como é que aquilo ficava! Agora pensem como 

é que devia ficar quando caía granizo! 

Quanto à Atlântida, era tudo diferente. Era obrigatório usar um capacete 

mas um capacete descomunal; uma bolha de oxigénio que era igual à das baleias. 

O ouro, lá, era um ouro muito valioso chamado oricalco. Os livros, para não 

ficarem molhados, eram protegidos com um spray especial. 

Depois passaram à parte dos escritores famosos incluindo, poetas. 

Apareceram grandes livros e grossos como “Os Lusíadas” de Luís Vaz de 

Camões, “Os Maias” de Eça de Queirós, o Pedro Seromenho que escreveu “As 

gravatas do meu pai”, ”Porque é que os animais não conduzem”, “900 histórias de 

um rei”, entre outros. 

De seguida foram ver outra obra portuguesa muito conhecida: “Uma 

aventura”, da autoria de Ana Maria Magalhães e Isabel Alçada. 

Rafael tinha tropeçado e caiu em cima de Pedro e foram os dois a voar para 

“Uma aventura na noite das bruxas” e esse livro era o mais assustador da coleção. 

Estavam dentro do livro e não conseguiam sair. Encontrava-se lá uma placa a 

informar que só se saía se vivessem a aventura igual à do dia das bruxas.. 

Tentaram seguir a história do livro uma, duas, três, quatro e muitas mais 

vezes mas não conseguiram. 

– E agora? O que é que fazemos? – pergunta Pedro muito aborrecido. 

– Não sei o que vamos fazer? – perguntava Rafel ainda mais aborrecido. 

– Já sei! – disseram os dois em coro – Como é óbvio, temos que chamar os 

cinco! 

Chamaram os cinco e a aventura correu bem e finalmente saíram de lá 

aliviados. 

Despediram-se uns dos outros e passado algum tempo lá estava Pedro 

muito enjoado no seu quarto, depois daquela grande aventura. Saiu do quarto e foi 

dar um grande abraço aos seus pais e disse que tinha sido o melhor Natal de 

sempre e que, quando fosse adulto, gostaria de ser escritor. 
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Afinal de contas o que importa no Natal é estar com a família, não receber 

prendas.              

                                                                                                           

 

Ângelo Batista 
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A viagem do Miguel 

  

  Era uma vez um menino chamado Miguel; era alto com cabelo loiro, olhos verdes e tinha 

10 anos. Era bondoso, simpático e acreditava no Pai Natal e, por isso, muitos alunos da escola 

diziam que ele era um bebé. 

  Numa noite escura e muito fria de nevoeiro, o Miguel foi à janela e, de repente, viu 

alguma coisa a brilhar no céu a aproximar-se. Ficou muito curioso e, quando o brilho se tinha 

aproximado bastante, reparou que era o trenó do Pai Natal e este disse-lhe: 

  - Olá, Miguel …    

Interrompendo o Pai Natal, o Miguel questionou: 

- Sabes o meu nome?! 

  - Claro que sim. Estás na minha lista dos meninos bem comportados e estou aqui para 

te levar até à minha rena Rodolfo que ouviu falar de ti e disse-me que queria conhecer-te. 

Então queres vir comigo? 

  Muito seguro, o Miguel disse: 

  - Mas claro que sim! 

  Lá foram os dois até à fábrica do Pai Natal, na Antártida. 

Quando chegaram, o Miguel ficou tão admirado com o tamanho da fábrica que nem 

conseguia falar. Era gigante, estava muito bem enfeitada, cheia de luzinhas e à volta tinha 

pinheiros também enfeitados. Quando entraram acharam que lá dentro era ainda mais bonita 

do que por fora: os duendes estavam tão atarefados a embrulhar as prendas, a construir os 

brinquedos… estavam cheios de trabalho. Foram para o estábulo das renas e lá atrás estava o 

nariz vermelho, o Rodolfo, que veio a gritar até á beira do Miguel a dizer: 

  - Olá, Miguel, eu adoro-te! Sou o teu melhor fã. És o menino mais bem comportado de 

sempre! 

  Dizendo isto, voltou-se para o Pai Natal e pediu: 

  - Pai Natal, podes deixar nos sozinhos? 

  E o Pai Natal exclamou: 

- Ó querido Rodolfo, claro!                                                                       

O Pai Natal foi para o seu escritório ler mais cartas para ver os brinquedos que as 

crianças bem comportadas pediam. 

  No estábulo das renas, o Rodolfo murmurou: 

  - Pedi para que te trouxessem porque queria que estivesses aqui para me ajudares a 

salvar o Natal!  
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  O Miguel perguntou, um bocado confuso: 

  - Mas, o Natal está em perigo? E porquê eu? 

  Rodolfo exclamou: 

  - Sim, o Natal está em perigo e és o único que o pode ajudar! Aceitas? 

  O Miguel, um bocado indeciso e com a voz trémula, respondeu: 

  - Sim, ajudo-te. Mas…o que devemos fazer? 

  E o Rodolfo explicou: 

  - Bem, quem pensa estragar o Natal é o Ogre do Gelo que vive no castelo no Gelo Gelo, 

a cidade mais gelada da Antártida. O seu maior prazer é destruir o Natal… não gosta de ver as 

crianças felizes, sabe-se lá porquê. Temos que ir lá e tirar-lhe a Vara do Frio porque sem vara 

ele é como um caracol sem carapaça. Percebeste? 

  E com toda a certeza, o Miguel afirmou: 

- Percebi! 

  Os dois foram buscar uns cachecóis, uns casacos e uns gorros, pegaram na mota da 

Mãe Natal e foram a caminho do castelo do ogre. 

  A meio do caminho aproximaram-se de uma ravina muito larga e profunda. Aflito, o 

Miguel questionou: 

  - Como é que vamos atravessar a ravina? 

  Depois de pensar um pouco, o Rodolfo teve uma ideia e pediu: 

  - Sobe para cima das minhas costas! 

  O Miguel subiu para as costas do Rodolfo e ele começou a voar por cima da ravina. 

  Depois continuaram a pé até o castelo do ogre. À porta do castelo estavam dois guardas 

de gelo que, de tão gelados que estavam, pareciam estátuas. Eles pensaram construir um 

túnel para entrar mas desistiram da ideia porque demorava muito tempo.  

O Rodolfo perguntou, intrigado: 

  - Como é que vamos passar pelos guardas? 

  E o Miguel pensou, pensou e depois, um pouco a medo, sugeriu: 

-Eu distraio-os e tu entras por aquela janela. Muito bem! Quando eu disser 3…  

  E logo a seguir disse: 

  - 1,2,3 

  Então, tal como tinham combinado, o Miguel distraiu os guardas e o Rodolfo voou pela 

janela mas esqueceram-se de como é que o Miguel ia entrar. Então, Rodolfo pegou num 

espelho, que trazia sempre consigo (tão vaidoso que era que volta e meia pegava no espelho 
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para se admirar), derreteu os guardas e o Miguel entrou pelo portão enorme. Viram o castelo 

gigante, feito de gelo muito brilhante e bem decorado. Era mesmo muito bonito! 

  Numa sala, num sofá enorme junto de um candeeiro, estava o Ogre do Gelo a dormir 

depois de ter comido muito. Aproximaram-se muito lentamente e sem fazer barulho para não o 

acordarem, tiraram a Vara do Frio e transformaram-no numa possa de água. Depois de 

destruírem a vara, meteram se a caminho para a viagem de regresso. 

  Estavam já na fábrica do Pai Natal quando, depois de descansarem um pouco, o Pai 

Natal apareceu e lhes perguntou: 

  - Onde estiveram durante estas duas horas? 

  E o Rodolfo e o Miguel, já muito cansados, responderam ofegantemente: 

  - Já não aguentamos mais… nós estivemos no castelo do Ogre do Gelo para salvar o 

Natal! 

  O Pai Natal, muito baralhado, perguntou: 

  - Mas Natal esteve em perigo? E eu não sabia?! 

  O Rodolfo explicou: 

  - Bem, sim! O Natal esteve em perigo porque o Ogre do Gelo ia utilizar a Vara do Frio 

para congelar a fábrica e assim já não poderíamos construir brinquedos para os distribuir aos 

meninos. 

  O Pai Natal não ficou zangado com eles mas avisou-os que, para a próxima, eles 

deviam dizer-lhe o que se passava. 

  Depois de tudo, levaram o Miguel para casa e ele conservou sempre esta memória 

sabendo, mais do que ninguém, que o Pai Natal existe. 

 

                                                                                                        Aninha Vitória  
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O ROBÔNATAL 

 

 

Era uma vez um duende pequeno, que gostava muito de inventar coisas novas, coisas 

científicas. Certo dia, decidiu inventar um robô. Já estava farto de viver sozinho, de não ter 

ninguém com quem conviver. Deitou, então, mãos à obra e criou um novo ser: "o Robônatal".  

Esse robô era especial porque falava, andava, corria e tinha aspeto de humano. Quem olhasse 

para ele julgava que via um rapaz, mas sem expressão e sem sentimentos. Ninguém alguma vez 

o viu a chorar, nem a rir. Parecia exatamente aquilo que ele era, um robô. 

Algum tempo depois o duende pô-lo fora de casa. Afinal de contas ele não lhe fazia companhia 

nenhuma, não convivia com ele.  

Quando o Robônatal saiu de sua casa, os outros duendes começaram a murmurar pelos cantos 

dizendo: «Aquele robô não tem sentimentos, é feio e parece um palhaço». Todos falavam sobre o 

robô e diziam coisas más e sem jeito. 

Certo dia, o Pai Natal viu um pobre rapaz, ou melhor, o Robônatal à porta de sua casa. 

- Pareces triste, meu pobre rapaz – disse o Pai Natal, aproximando-se dele. 

- Eu estou triste porque todos me gozam – respondeu o Robônatal. 

- Todos te gozam porquê? 

- Todos me gozam porque dizem que eu não tenho sentimentos e que pareço um palhaço. 

- Então foi por isso que vieste à minha casa? 

- Sim, porque só o Pai Natal me pode ajudar. Sabe, só o Pai Natal conhece os duendes melhor 

que ninguém. A sua ajuda é fundamental. 

Nessa altura, o Pai Natal teve uma ideia: convidou-o para ir com ele na sua viagem por todas 

as casas. Rapidamente o robô disse já com algum entusiasmo:   

-Claro que sim, claro que quero ir. 

De seguida acrescentou: 

- E é assim que eles vão deixar de gozar comigo? 

O Pai Natal não respondeu e o robô começou a chorar. Estava certamente à espera de outra 

resposta. Então, o Pai Natal disse-lhe: 

- Robônatal, estás a chorar? Não te quero ver assim. 

Estava já mais feliz, mas não conseguia rir, agora chorava de alegria. Então o Pai Natal disse-

lhe para ir visitar as renas e, enquanto isso,  ele foi falar com o duende mais humilde da aldeia, 

que se chamava Humildade. Quando lá chegou, tocou à campainha. Logo a Humildade veio e 

abriu a porta imediatamente. 
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- Pai Natal, o que é que te traz por aqui?- perguntou-lhe. 

- Vim aqui por causa de um amigo meu, que é um robô. Esse robô veio à minha casa perguntar 

se eu o podia ajudar, porque o acusavam de não ter sentimentos, como chorar ou rir. Mas ele 

ontem chorou porque se sentia sozinho e eu não lhe soube responder se o podia ajudar. Nada me 

vinha à cabeça. Queria ver se ele conseguia manifestar outros sentimentos.  

 A Humildade disse que o percebia, e perguntou-lhe: 

- Já lhe perguntaste se ele quer ir contigo entregar os presentes? 

- Sim, já – respondeu o Pai Natal. 

Foi então que o Pai Natal teve uma grande ideia, mas não a contou a ninguém, nem ao pobre 

duende. Quando saiu da casa da Humildade, agradeceu-lhe a ajuda. Chegou a casa e viu- o em 

cima do trenó, a fingir que era um Pai Natal a sério. Sentiu pena dele. De seguida chamou-o e 

disse-lhe que só faltavam dois dias para a noite preferida de todas as crianças e pediu-lhe: 

- Vamos preparar os presentes? 

- Sim, vamos. 

Quando lá chegaram, os duendes começaram-se a rir e a murmurar: «Olha o palhaço!». Mas 

depois reparam também na presença do Pai Natal e, rapidamente, se calaram. 

Enquanto os duendes embrulhavam os presentes, o Pai Natal e o Robônatal ficaram de pôr os 

presentes no saco.  

Passados dois dias chegou o Natal. Nesse dia, o Pai Natal levantou-se às seis da manhã para 

ir acordar o Robônatal. Quando chegou ao seu quarto, ele já não estava lá, estava a preparar o 

trenó e as renas, e também já tinha preparado o pequeno-almoço para o Pai Natal. Quando ele 

chegou à cozinha, viu em cima da mesa o seu leite com chocolate e um pão com manteiga. 

Tomou o pequeno-almoço e foi ver se estava tudo em ordem para a longa viagem.  

Quando lá chegou, viu que as renas e o trenó já estavam preparados.  As renas estavam 

presas no trenó e só faltava colocar o saco das prendas. O Pai Natal abriu a porta e viu que o 

Robônatal já o trazia. Como o saco era demasiado pesado, foi ajudá-lo.  

Saíram da aldeia às seis e meia da manhã e partiram logo para África, Ásia, América do Norte, 

América do Sul, Oceania e terminaram na Europa. Foi nesta viagem que o Robônatal viu as 

crianças felizes e sorriu de alegria. Ao olhar para aquelas crianças, crianças de todas as cores, 

dos mais diferentes cantos do mundo a saltarem de alegria ficou contagiado e sorriu como 

ninguém. 

Quando chegaram novamente à aldeia, o Pai Natal perguntou-lhe:  

- Estás feliz, não estás? 

- Sim. 
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- Então queres ser o novo Pai Natal? 

- O novo Pai Natal ...claro que sim! - respondeu o Robônatal. - E vai despedir-se? 

- Eu já estou a ficar velho e preciso de alguém que me substitua. Esse alguém és tu. 

Quando saíram para a rua, o Pai Natal disse aos duendes: 

- Já elegi o meu substituto. Estou velho e cansado. O novo Pai Natal vai ser o Robônatal. Eu 

quero que o respeitem muito bem – recomendou. 

- Desculpa – disse o duende que o inventou.- Gostava que esquecesses tudo o que te fiz 

passar. Mas, sabes, tu não rias, não choravas... 

- Ainda não tinha aprendido... 

Quando o Pai Natal foi para casa, o Robônatal disse aos duendes para ver se eles queriam 

fazer uma festa de despedida ao Pai Natal, mas tudo seria feito em segredo. Enviaram então um 

convite a todos os duendes para estarem presentes na festa. O convite dizia: «Venham à festa da 

despedida do Pai Natal que se irá realizar no dia 26 de Dezembro de 2015, entre as 20.00 horas 

às 24:00horas. Espero que apareçam!». 

 Nesse dia, a essa hora, lá estavam todos os duendes.Todos ajudaram a enfeitar as mesas e 

à hora certa o Robônatal foi buscar o Pai Natal. Vendou-lhe os olhos e, quando chegou, 

desvendou-o e ele viu todos os duendes da aldeia sentados à volta da mesa.  

- O que é que é isto? – perguntou. 

- É uma festa de despedida, só para si – responderam todos em conjunto. 

E a festa durou até à meia-noite. Depois, foram todos embora para suas casas descansar.  

No dia 31 de dezembro, noite de fim de ano, em vez de todos os duendes ficarem em casa com 

as suas familías, optaram por fazer a passagem de ano junto do novo Pai Natal. 

 

 

                         O Aprendiz 
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Um Natal Feliz 

Joana, jovem e arisca, dirigia-se para a escola quando um homem, já com 
bastante idade, pele enrugada, pernas esguias e cabelo branco lhe perguntou:  

-Como te chamas? 

-Chamo-me Joana. 

-Bem me parecia! És a neta do meu compadre…o Xico. Tu sabes ler, não 
sabes, Joana? 

-Sim…porquê? 

-Como tu sabes, está a aproximar-se o natal e eu queria ler umas histórias 
aos meus netos, mas não sei ler. Será que me podias ensinar? 

-Claro. Será uma excelente experiência. Vamos combinar as nossas aulas. 

Ficou combinado todos os fins-de-semana, pelas quatro horas da tarde. Não 
foi fácil ensiná-lo, mas joana conseguiu, pois o senhor Gabriel, era assim que se 
chamava, queria sempre aprender mais. 

Depois de muitas aulas, o senhor Gabriel disse-me que gostava que eu fosse 
festejar o Natal com a sua família, pois eu estava a ser uma grande amiga a ajudá-lo 
a ler e porque ele gostava que eu o ouvisse a ler. Eu disse-lhe que se ele queria 
tanto, então eu iria. E rapidamente chegou o dia de Natal. Gabriel estava muito 
nervoso, pois  queria que tudo corresse bem e estava ansioso por descobrir como 
reagiria a família a tamanha surpresa. Embora preocupada com o stress dele,  
Joana ofereceu-lhe  apoio, pois nunca duvidara que este iria conseguir.  

Tinham chegado todos, ninguém sabia de nada, apenas eu, que Gabriel iria 
ler várias histórias aos netos. De repente, este sentou-se numa cadeira e pediu aos 
netos para escolherem uma história. Estes ficaram admirados porque sabiam que o 
avô não sabia ler…mas mesmo assim lá escolheram. Quando este começou a ler, 
os netos e os filhos ficaram embasbacados a olhar  para o avô e o pai 
respetivamente. Ficaram tão surpreendidos que pediam para ele ler cada vez mais 
histórias.  

Quando terminou de ler, perguntou aos netos se tinham gostado e estes 
disseram que tinham ficado muito felizes pelo avô saber ler e também porque as 
histórias eram muito interessantes. 

Seguidamente, perguntou-me o que tinha achado e eu respondi-lhe que tinha 
sido maravilhoso e que devia aproveitar, já que sabia ler, para participar num 
concurso de leitura que se chamava “Leitura para todas as idades”. 
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 senhor Gabriel, um bocado indeciso, seguiu a minha ideia e decidiu participar 
no concurso que eu lhe sugeri, pois este tinha descoberto que a leitura lhe fazia 
muito bem e fazia-o sentir-se uma  criança outra vez! 

Fiquei orgulhosa, por dois motivos: o primeiro foi por ajudar um senhor a 
cumprir um sonho e o segundo também porque consegui que a geração do senhor. 
Gabriel se interessasse pela leitura!  

A partir daí, eu  percebi que devia ser uma leitora para ajudar os mais idosos  
a aprenderem a ler.  

  

             

  

Pseudónimo: Bia 
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O Pai Natal novo 

 

Era uma vez um Pai Natal muito empenhado na sua tarefa, ver os sorrisos das crianças 

era um gosto para ele. Ano após ano, acompanhava a construção dos brinquedos na fábrica, e 

distribuía-os pelas casas das crianças. Às vezes, quando os ia colocar nas meias penduradas 

à lareira, encontrava algumas crianças acordadas, deixando-as muito felizes por aquele 

momento.  

O Pai Natal tinha sempre os mesmos hábitos. Saía da sua casa, numa terra encantada, 

pelo anoitecer, acompanhado pelas suas renas. Levava sempre alimento para ele e para os 

animais, uma vez que tinham um longo trabalho pela frente. Quando chegava às casas dos 

meninos, entrava pela chaminé, deixava os presente e recolhia sempre as bolachinhas que as 

famílias carinhosamente lhe deixavam. 

Mas estava muito velho e precisava que alguém o substituísse. Estava cansado e os 

sorrisos das crianças mereciam alguém mais novo que soubesse acompanhar os tempos 

novos, tivesse novas ideias, por isso escolheu o melhor gnomo e elegeu-o como o novo Pai 

Natal. 

Com muitas ideias novas, Pai Natal decidiu alargar mais a sua fábrica, o escritório, o 

armazém e o número de gnomos a trabalhar com ele. 

Dias depois um deles veio ter com ele. 

– Pai Natal!!!! – disse um gnomo chamado João, muito honesto  –  Estão a desaparecer 

brinquedos. O que fazemos? 

– Calma, João, vamos já resolver o problema – afirmou o novíssimo e sereno Pai Natal. 

Quando chegaram lá, por sorte, estava tudo a salvo, os polícias pinguins resolveram o 

problema. No entanto, depois do sucedido, o Pai Natal quis garantir que os brinquedos não 

eram para nenhum menino necessitado. Falou com os ladrões e percebeu que eram para três 

crianças, então o Pai Natal ofereceu-lhes muitos brinquedos. Mas, antes disso, conversou com 

eles. 

  – Roubar não é correto. Quando precisarem de brinquedos para os vossos filhos, 

conversem comigo! Sou um homem generoso e tal como o antigo Pai Natal, o mais importante 

para mim é o sorriso das crianças – disse. 

Depois disto, convidou os homens para trabalharem com ele e cuidarem das renas. 

O gnomo João sugeriu ao Pai Natal que construíssem uma muralha à volta da fábrica 

para proteger os brinquedos dos ladrões que tinham más intenções. 

Como diziam, até ao momento não aconteceu mais nada, os polícias pinguins não 

tinham sido chamados para mais nenhum assalto e ficou tudo bem. O Natal estava a chegar e 

estava tudo pronto.  
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– Hoje é Natal! – exclamou Pai Natal. 

As renas e o Pai Natal distribuíram prendas por todo o planeta. 

 

 

        Brincalhão 
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CONTO DE NATAL 

 

Era uma vez uma menina chamada Leonor, pequena e divertida. 

No dia 16 de dezembro, da parte da tarde, Leonor disse aos seus 

colegas, na escola, que estava quase a chegar o Natal. 

Mais tarde, no recreio, Leonor e os colegas ficaram a falar mais sobre a 

época natalícia e alguns dos seus colegas disseram que não acreditavam no 

Pai Natal. Já a Leonor acreditava, dizia que ele era verdadeiro e que lhes ia 

provar. 

No dia seguinte, Leonor teve um dia triste na escola pois os seus 

colegas andaram o dia todo a fazer troça dela por acreditar no Pai Natal. 

Chegou a casa e foi falar com a mãe sobre o que tinha acontecido. 

A mãe explicou-lhe que as crianças são mesmo assim, umas acreditam, 

outras não e que é normal os que não acreditam fazerem troça e que ela não 

devia ficar triste por isso. 

Leonor não se deu por vencida e disse para si mesma que arranjaria 

uma prova para mostrar aos seus colegas que o Pai Natal existe. 

No dia 18 de dezembro, começaram as férias de Natal e a Leonor foi 

passar alguns dias a casa dos avós. 

Como chegou cedo, tratou logo de procurar os amigos e as primas com 

quem costumava passar as férias sempre que ia para casa dos avós. 

Encontrou-se com a Beatriz, com o Gabriel, com o primo Luís e com a prima 

Filipa. Explicou-lhes o que se tinha passado com os colegas da escola. 

Os primos acreditavam todos no Pai Natal e, por isso, juntos 

combinaram conseguir uma prova da sua existência. 

Para isso, no dia seguinte, combinaram reunir as condições necessárias 

para conseguirem essa prova. Dividiram tarefas entre eles para que tudo desse 

certo. 

Enquanto a Leonor e os primos foram convencer a família a reunir as 

famílias dos colegas na noite de Natal, uma vez que eram famílias amigas de 
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muitos anos, o Gabriel e a Beatriz foram tratar de conseguir uma máquina 

digital emprestada, para que pudessem filmar o momento que tanto esperavam 

na noite de Natal. 

Quando se encontraram, não podiam estar mais radiantes, pois ambas 

as tarefas tinham sido bem-sucedidas. 

Como ainda faltavam cinco dias para a véspera de Natal, os amigos 

divertiram-se como fazem habitualmente nas férias, jogando futebol, à 

apanhadinha, às corridas, passeando pelo campo, entre outras coisas. 

Mas durante o dia tiravam sempre algum tempo para combinarem o que 

fariam na noite de Natal, para que cada pormenor fosse perfeito e nada 

falhasse para conseguirem a prova de que o Pai Natal existe. 

Finalmente chegou o dia 24, véspera de Nata e, como combinado, as 

famílias reuniram-se logo cedo para conviverem e prepararem tudo para a ceia 

de Natal. A casa era grande e por isso havia quartos para todos. 

Os amigos, esses, não desgrudaram uns dos outros. 

Como o pinheiro enfeitado era enorme, possibilitava que os ramos 

escondessem o parapeito de uma janela que ficava próximo, permitindo que o 

Gabriel escondesse a câmara digital nesse lugar, para que mais tarde, antes 

de se irem deitar, um dos amigos a pudesse ligar para filmar toda a atividade 

em volta do pinheiro durante a noite, para que pudessem, supostamente, filmar 

o Pai Natal a colocar as prendas de cada um e, com isso, teriam a prova de 

que o Pai Natal existe. 

Como tinham tudo pronto para conseguirem a prova, o Gabriel e o Luís, 

juntaram-se aos colegas da aldeia para jogarem futebol, enquanto as meninas 

foram ajudar na cozinha a preparar os doces de Natal, inclusive o bolo-rei, já 

que na casa havia um forno a lenha bem grande, onde se podia cozinhar de 

tudo. 

Chegou a noite e a Ceia de Natal foi muito agradável, com o tradicional 

bacalhau com batatas e couve, até ao peru assado e muitos doces variados, 

desde a rabanada, ao bolo-rei caseiro, entre outros. 
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Como estava uma noite agradável, os adultos aproveitaram que não 

estava frio para conviverem no terraço. Enquanto isso, as crianças ficaram a 

jogar monopoly até tarde, mas sempre com o pensamento de ligarem a 

máquina digital. Durante esse período, o Gabriel colocou um cartão de 

memória com espaço suficiente para gravar a noite toda e também deixou a 

máquina ligada na tomada, assim não corriam o risco de acabar a bateria. 

Chegou a hora de ir para a cama e a Leonor aproveitou a distração dos 

adultos para ligar a máquina. 

Estavam todos ansiosos para que desse certo. 

O Gabriel dividiu o quarto com o Luís, e a Leonor, com a Beatriz e a 

Filipa. 

Tentaram tudo para aguentarem a noite toda acordada, mas o cansaço 

acabou por vencer. Leonor foi a primeira a acordar e a chamar os outros, pois 

tinha ido à sala e visto que havia muitas prendas no pinheiro. Só faltava 

confirmar se a gravação funcionara e se tinham apanhado o Pai Natal. 

Juntaram-se todos num só quarto e começaram a ver a gravação. 

Confirmaram que o vídeo estava completo, pois tinha cerca de 7 horas 

de gravação e, como tinham ido dormir à 1h e se tinham levantado às 8h, não 

havia nada de anormal. O que os deixou espantados, incrédulos mesmo, foi o 

facto de as prendas, quase que por magia, apareceram no pinheiro, mas não 

se viu ninguém a pô-las. 

Para o grupo de amigos, a única coisa que passava na cabeça era a de 

que só podia ter sido o Pai Natal a colocar as prendas e que, não sendo 

invisível, pelo menos não era visível em gravações. Só podia ser isso, 

pensavam todos. 

Para a Leonor, estava bom demais, não podia haver outra explicação e 

essa gravação era a prova ideal. 

Os restantes dias de férias foram aproveitados para brincar e todos os 

dias, antes de dormirem, falavam sobre a gravação. 
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Quando voltaram às aulas, Leonor levou a gravação consigo e no intervalo 

mostrou-a aos colegas que tinham feito troça dela. 

Também eles ficaram de boca aberta e sem explicação. Um deles ainda 

tentou alegar que o vídeo tinha sido uma montagem, mas logo a Leonor 

comprovou que não. 

Acreditassem ou não no Pai Natal, para a Leonor, a prova era mais do 

que suficiente para que ela pudesse continuar a acreditar que o Pai Natal 

existe! 

 

Brioso 
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Era uma vez… 
 

      Era uma vez dois meninos, eles eram irmãos. Gostavam muito de 

aventuras, pois na verdade até eram muito aventureiros! 
      Os dois irmãos tinham um nome, tal como toda a gente, mas não gostavam 

que as pessoas o soubessem, então mantinham-no em segredo. 

      Viviam num país chamado Portugal, era um país diferente, pois era rico em 
cultura, mas pobre em felicidade, pelo menos para aquelas duas crianças, 

porque sem um pai presente, ou seja sem ele perto dos filhos é quase 
impossível ser alegre! 
      Os meninos passavam meses e meses à espera do Natal para poderem 

estar com o pai, esse era o maior desejo deles! 
     Quando chegou o Natal, eles ficaram muito alegres, com um enorme sorriso 

no seu rosto, assim até já dava gosto olhar para aquelas duas crianças. Mas já 

estava a demorar muito tempo e o maior desejo deles nunca mais se realizava. 

      Caía muita neve, mas os seus corações não sentiam nada disso, nem 

sequer o frio, só sentiam a tristeza, ou melhor, nos seus corações caía uma 

mistura de ansiedade com saudades, uma ansiedade de ter o pai presente. 
      Eles ficaram desiludidos, com uma mágoa no coração, eles tinham 

acabado de perder a felicidade, estavam por assim dizer descaídos, bem 
desiludidos! 

      Entre eles surgiu uma dor, uma dor natalícia, não sei muito bem o que era, 

mas parecia um conforto habitual de Natal, era muito esquisito! 
      Aprenderam e compreenderam que aquilo era uma dica, uma solução para 

o problema, ou melhor, para a tristeza, dizia lá para não pensar no que falta e 

aproveitar o que se tem, pelo menos foi o que sentiram naquela dor esquisita. 

      Foi uma experiência única e diferente e, com isso, aprenderam uma lição e 

com ela já não ficaram muito desiludidos, mas a tristeza ainda navegava no 

seu coração. 

      Eles pensavam que o Natal era festejar o nascimento de Jesus Cristo, mas 
agora estes dois meninos já sabem que o Natal é uma página cheia de 

palavras, umas palavras especiais, umas palavras de carinho da família. 

      Depois de perceberem que têm de aproveitar o que têm, deram razão a 

essa mensagem, mas também pensaram noutra coisa, pensaram que se não 
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têm essa pessoa que tanto queriam ter presente, pensam nela e sonham todos 
os dias com ela. Foi assim que os dois irmãos passaram todos os seus dias! 

      Aprenderam que o Natal é uma festa, mas além disso também é um 

significado de mensagem, um sinónimo de sorte, mas não é uma sorte 
qualquer, é uma sorte de conseguir perceber todos os anos o que o Natal quer 

dizer, de poder celebrar a amizade e tudo o que quisermos! 

      Eles também aprenderam outra coisa, uma coisa especial, aprenderam que 
o Natal é importante, não só por poder estar com quem gostamos e 

principalmente não só pelo festejo, pois o Natal é importante pela lição que nos 
dá! 
      Aquelas duas crianças também perceberam que esta data é para receber e 

dar amor a quem nos rodeia! 
      Os dois meninos desde que perceberam o que era realmente o Natal, 

ficaram todos os anos à espera para o poder celebrar, mas de uma maneira 

diferente, uma maneira já com o verdadeiro sentido, uma maneira natalícia! 

      Aquela experiência foi inesquecível! 

      Concluíram que têm uma vida um pouco triste, mas não é nada comparado 

com algumas pessoas, pois sabem que há adultos e até mesmo crianças que 
têm a vida muito mais difícil, por isso aqueles dois rapazes aprenderam com 

uma circunstância da vida que têm que aproveitar o que têm! 
      Eles só conseguiram aprender, ou melhor, sentir aquela lição, porque 

acreditaram no Natal e na sua magia! 

      Esta história serviu de exemplo para aqueles dois irmãos, mas também não 
é uma história qualquer, é uma lição para todas as pessoas! 

      

 

 Cardoso 
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Será que o Menino Jesus conheceu o Pai Natal? 

 

Certa noite, a 25 de dezembro, o Pai Natal desceu pela chaminé de um casebre muito 

pobre. Quando aterrou na lareira, olhou em volta à procura do pinheiro enfeitado com luzes e 

não o encontrou. Além disso percebeu também que era um lugar paupérrimo, sem mobília e 

sem aquecimento. Depois, reparou num canto onde estava um bebé recém-nascido, rodeado 

do seu pai e da sua mãe e aquecido por um burro e uma vaca.  

Chegou perto desse canto e deixou os presentes que tinha trazido consigo. Passadas 

algumas horas, Maria e José repararam nos presentes e abriram-nos. Aí encontraram 

cobertores e três passaportes para uma viajem até ao Polo Norte. 

No dia de ano novo, partiram os três em cima de dois burros para o Polo Norte. 

Quando lá chegaram, estavam cheios de frio e foram procurar alguém que lhes desse abrigo. 

Depois de muito andarem lá avistaram um rapaz com orelhas pontiagudas e com uns sapatos 

verdes com duas bolinhas vermelhas. Chegaram perto dele e disseram: 

- Olá! Nós os três estamos à procura um lugar para ficar e pensamos, que nos poderias 

ajudar. 

- Claro! Eu conheço um sítio onde vocês podem ficar alojados. Venham comigo! – 

disse o duende. 

Seguiram, depois, todos por um caminho estreito, que dava para uma casa feita de 

doces, onde se via uma placa a dizer: “ Casa do Pai Natal “. Entraram todos pela porta de 

bolacha e encontraram uma pequena sala com duas poltronas, uma mesa e uma lareira ainda 

acesa. Ao lado da sala, havia uma porta que dava para a cozinha e ainda outra que dava para 

o quarto do Pai Natal, o quatro das visitas e a casa de banho. 

O quarto das visitas era largo e espaçoso, com duas camas de solteiro, duas mesinhas 

de cabeceira e um guarda-fatos. Num canto, havia uma televisão e noutro uma poltrona. 

O duende convidou-os a entrar e a ficar à vontade. 

Instalaram-se e dormiram até ao dia seguinte, pois estavam muito cansados. 

Quando acordaram, o duende levou-os até à cozinha, onde os esperava uma deliciosa 

refeição. Ao entrarem viram uma mesa ao centro onde estavam bolachas, panquecas, cinco 

torradas com doce de laranja e um jarro de leite morninho. A Maria, José e o Menino Jesus 

ficaram admirados com tanta comida e, como estavam cheios de fome, sentaram-se nas 

cadeiras e começaram a comer. 

Daí a nada, apareceu um homem baixo, gordo, velhinho, de barbas brancas e muito 

bem vestido, com um fato e um gorro vermelhos e com botas pretas. Era o Pai Natal. 

Quando os viu, ficou muito contente e decidiu sentar-se para os conhecer melhor. 
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Conversaram durante toda a manhã e chegaram à conclusão que todos estavam 

ligados à tradição natalícia. 

Como naquele dia era o dia de Reis, decidiram celebrá-lo todos juntos. 

Andaram todo o dia muito atarefados com os preparativos do festejo e à noite, 

sentaram-se à volta da mesa a celebrar aquela data. 

No dia seguinte a sagrada família partiu para Belém e o Pai Natal ficou na sua casa. 

Todos começaram logo a preparar o natal do ano seguinte. 

 

                                                                                 

                                                                                               Catarina Vilela 
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 Nata, na terra do NATAL 

Era uma vez um menino chamado Nata. O Nata vivia na Terra do Natal. Naquela terra, o 

céu estava sempre carregado de nuvens escuras e nevava. Por isso, nem ele nem as outras 

pessoas sabiam o que era o Sol. Mas ele estava prestes a descobrir, porque tal como seu pai, 

tinha grandes sonhos, como por exemplo: partir à descoberta para encontrar coisas novas. Há 

já algum tempo que o seu pai tinha partido, agora era a vez dele…  

Mas antes dessa grande aventura, vamos ver como era Natal. 

Natal estava sempre coberto com um manto branco. Os pinheiros eram muito altos e 

estavam carregados de neve. As casas eram parecidas com bolas do pinheiro de natal, 

vermelhas e verdes. Umas eram verdes e outras eram vermelhas e mudavam de cor. Sempre, 

mas sempre a mudar. Todas as pessoas se conheciam. Organizavam-se grandes festas, 

especialmente o Natal. Lá, no Natal, eles tinham costumes diferentes dos nossos. Em vez de 

darem presentes como nós, davam qualquer coisa do corpo deles, como cabelos, unhas, 

sangue,… ninguém, mas ninguém ia embora sem o famoso Natabolo, feito de neve, terra, areia 

e bichos. As estações eram todas ao contrário, porque em vez de ser primavera, verão, outono 

e inverno era inverno, outono, verão e primavera. As pessoas eram iguaizinhas umas às 

outras. Eram como os duendes do famoso Pai Natal, mas em vês de serem cor de pele eram 

verdes e cor-de-rosa. (as mulheres cor-de-rosa e os homens verdes). É por causa do tempo, é 

um bocado esquisito, mas pronto. 

O Nata era um menino muito inteligente. Por isso, ele sabia tudo, sabia até como 

construir um avião em 10 segundos! Ele também sabia que tinha de construir um foguetão, 

mas ainda não sabia para onde ir. Ele pensou e pensou até que teve uma ideia:  

- Já sei, posso ir até à Terra Azul. Só tenho de ir buscar as ferramentas do meu pai. – 

disse para si. 

«Pum e catrapum». “E pronto. Já estou quase! Falta construir o foguetão!” Pensou o 

Nata. 

Passada meia hora, o Nata acabou de construir o seu foguetão. No meio tinha uma 

frase, que dizia: «As descobertas são a melhor coisa do mundo!», tinha muitas cores e muitas 

fitas enfeitadas com bolinhas, estrelinhas, etc. Ele gostou muito, mas muito do seu foguetão. 

 Uns dias antes da viagem organizaram uma festa de boa viagem. Esta festa tinha balões 

com hélio, fitas de todas as cores, a melhor comida de todo aquele mundo e todas as pessoas 

a celebrarem! No final, à meia-noite, fizeram a contagem decrescente para a descolagem. 

 - Dez! Nove! Oito! Sete! Seis! Cinco! Quatro! Três! Dois! Um! Zero! Descolagem…! 
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Finalmente o Nata descolou no seu lindo foguetão. Pegou na bússola do seu pai e 

começou a viagem sempre para Norte, viajou e viajou até encontrar um planeta verde e azul, 

mas três quintos mais azul. Desceu até lá e encontrou uma raça diferente da dele e pensou “Ui! 

Não sabia que havia vida neste planeta!” 

Depois de ter descido, encontrou um menino. Nata, escondeu-se assustado porque 

aquele menino era completamente diferente dele e falava uma língua que lhe custou a 

entender... que sons estranhos!… mas como era muito inteligente, conseguiu perceber o que 

lhe dizia. Por sua vez, o menino vendo aquela figurinha diferente e assustada, disse-lhe:  

- Olá! Eu sou o Filipe e tu, como te chamas? De onde vens? Não tenhas medo, sou teu 

amigo… Não sabias que havia vida na Terra? 

Ainda a tremer, o menino verde, respondeu: 

- Olá! Eu sou o Nata. Venho de Natal! E não, não sabia que havia vida neste lugar! 

- Natal? Onde é isso?- perguntou o menino cheio de curiosidade. 

- Natal é um planeta muito distante, onde as pessoas são como eu (parecidas com os 

duendes, mas verdes e cor-de-rosa). Na minha terra tudo está coberto de neve como se 

tivesse um «manto branco» por cima…Ui! O que é isto a bater-me na cara?- perguntou o Nata. 

- É o sol! - Disse o menino. 

- Sol! E o que é o sol?- Perguntou o Nata. 

- Sim! O sol é a estrela central do Sistema Solar e também que eu saiba é uma das 

maiores estrelas do nosso Sistema Solar.- Disse o Filipe. 

- Sabes, eu tenho várias perguntas para te fazer. - Afirmou o Nata. 

- Então, começa…! - Exclamou o menino curioso. 

E ele começou. Ele perguntou muita coisa, como por exemplo: em que hemisfério 

estava, porque tinha visto uma placa a dizer: «O PLANETA TERRA TEM DOIS 

HEMISFÉRIOS», etc. O Filipe respondeu dizendo que estavam no hemisfério norte, por isso, 

aqui também neva de vez em quando. 

No planeta azul estava quase a chegar o Natal, por isso, toda a gente estava a preparar-

se. Menos o Nata porque estava a ver o que acontecia, como, quando, a que horas… 

Por fim chegou a véspera de Natal. Estavam todos muito apressados com as prendas, 

com os enfeites, o jantar «o Perú ou Bacalhau», até o Nata se esqueceu da sua missão. 

Passadas algumas horas, o Nata perguntou ao Filipe: 

- Ó Filipe, diz-me lá! Eu não te perguntei antes, mas de que raça és? 
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- Ó Nata, eu sou da raça caucasiana. Ah! Já agora, não me perguntes o que é a raça 

caucasiana, porque eu não sei o que é, nem sei explicar. E tu, ainda não me disseste qual era 

a tua. 

O Nata respondeu: 

  - Sabes no meu mundo não existem raças. Somos iguais. Por isso, não te sei dizer qual 

é a minha raça. 

- Não faz mal! – Sossegou-o o Filipe. 

  - Já sei que tu és muito meu amigo e se me dissesses onde fica a tua casa?- perguntou 

o Nata. 

- Está bem! Vamos até lá! – Convidou-o o menino.  

E os dois amigos foram para a casa do Filipe. A casa dele era linda por fora e por 

dentro, mas com os enfeites de Natal…era lindíssima. No quintal havia uma árvore de Natal 

gigante e muita neve. A árvore de Natal estava enfeitada com bonecos de neve, bolas 

brilhantes, com uma estrela muito, mas muito brilhante. Por baixo, estava o presépio, com o 

Menino Jesus. A neve estava cintilante, parecia um manto branco no lindo quintal. 

Como era véspera de Natal, o Filipe, a sua família e o Nata foram fazer a consoada à 

casa dos avós maternos. O avô Jorge e avó Georgina, eram pessoas muito simpáticas e 

amáveis, e foi por essa razão que acolheram o Nata sem problema nenhum. Claro que eles 

acharam um bocado estranho a sua filha e o seu genro terem levado o Filipe e um menino 

verde com um nome esquisito para a sua casa. Mas pronto! Como eu já disse eles aceitaram-

no sem problemas nenhuns. Lá, comeram perú, bacalhau com batatas cozidas e doces 

enfeitados de Natal. Depois disso, foram para a cama. Mas o Nata não conseguia dormir pois 

tinha saudades da sua linda mãe. O Filipe teve uma ideia e perguntou-lhe: 

- Sabes o que é música? 

Aí, o Nata respondeu que sim e então eles começaram a fazer «música». Passado 

algum tempo os dois meninos adormeceram. Eis senão quando, apareceu o Pai Natal que foi 

ao quarto deles, acordá-los. Eles acordaram e ainda meio estremunhados, o Pai Natal levou-os 

até à sala para verem os presentes. E vejam só o que o Nata descobriu… 

- Pai Natal!? Na terra, chamas-te Pai Natal? E és igual aos humanos? Tu és parecido 

com o meu pai…! – Disse ele espantado sem acreditar que aquela figura pudesse ser o seu 

verdadeiro pai. 

- Sim, meu querido! Eu sou o pai de todos os meninos e de todo o Universo.- 

Respondeu o Pai Natal aconchegando-o em seus braços. 
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O Nata começou a chorar e o Pai Natal perguntou-lhe: 

- Porque que estás a chorar? 

- Porque o Filipe é o meu único amigo e também foi a única pessoa que falou comigo! 

- Tem calma, o Filipe não foi a única pessoa que falou contigo, os pais deles acolheram-

te e os seus avós também. Não fiques triste. - Explicou o Pai Natal. 

- Oh! Tu estás da cor da pele, tal como eu! - Exclamou o Filipe. 

- Mas isso não pode ser! Se eu sou verde, como é que posso ficar cor de pele!? – 

Perguntou o Nata, ainda sem acreditar no que via. Então ele foi ao espelho e viu-se. 

- Ah! É verdade, eu estou cor de pele! Que fixe! Como aconteceu? 

O Pai Natal explicou-lhe que ali, no planeta Terra, com a luz do sol, o carinho e amizade 

todos poderiam ser iguais, apenas teriam a cor do amor. 

Depois disso, o Nata voltou para casa, para a beira da sua mãe. Ele contou-lhe tudo o 

que tinha descoberto.  

No final de tudo, o Nata tinha descoberto muita coisa. Tinha descoberto que o Pai Natal 

era como os humanos e que ele era o pai de todas as pessoas do Mundo. Tinha conseguido 

descobrir toda a verdade! Descobriu que o amor pode mudar a cor de tudo.  

Toda a gente ficou muito feliz e não se preocupem! Os dois meninos ficaram os 

melhores amigos e continuaram a falar um com o outro através da prenda que o Pai Natal lhes 

deu. Um tablet apropriado para falarem um com o outro vezes sem conta. E quanto ao Pai 

Natal, ele continuou a viajar à volta do Mundo a continuar fazer as crianças felizes! 

 

              FELIZ NATAL A TODAS AS FAMÍLIAS !!! 

 

 Ciamesa S.M. 
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Magia do Natal!!! 

Estava quase a chegar a véspera de Natal! Leonor e Tomé estavam tão, mas tão 

ansiosos… Mas esta história não vai ser tão alegre. Continuem a lê-la para ver o que acontece! 

Os pais de Leonor e Tomé, Mateus e Sara, tinham que contar uma notícia que ia 

desapontar os filhos, mas não conseguiam. E diziam um para o outro: 

- Querida, como é que vamos dizer que não podemos dar-lhes presentes? - diz o pai 

desesperado. 

- Calma, eles vão entender. - responde a mãe cheia de confiança. 

- Espero que sim! - mencionou o pai. 

- Papá, mamã! Já sabemos o que queremos para o Natal! - manifestaram os dois belos 

meninos. 

- Meninos, temos que vos contar uma coisa. - acrescentou o pai. 

-Digam! - expressaram os meninos curiosos. 

-Não vamos poder dar-vos os presentes! – disse a mãe cabisbaixa. 

-Mas vamos ficar sem presentes?! - exclamou o Tomé chateado. 

-Cala-te Tomé! Só dizes disparates! Vamos já para o quarto. Temos que conversar! -

disse Leonor furiosa, indo para o quarto. 

-Mas meninos! -disse o pai. 

-Acho que ficaram chateados -disse a mãe choramingando. 

Quando Tomé e Leonor chegaram ao quarto, Tomé disse. 

-O que fazemos?! Não vamos ter presentes! 

-Tenho uma ideia! Diz que sou um génio! - pede Leonor confiante. 

-Ok és um génio. -sussurrou Tomé 

-Mais alto Tomé! 

-És um génio, Leonor! -berrando aos ouvidos dela. 

Au! Mas adiante, nós podemos arranjar trabalho, e assim recebemos dinheiro, 

compramos prendas para todos e ganhamos uma viagem! Estou tão orgulhosa de mim mesma! 

-mencionou Leonor armando-se. 

-Ó génio! Onde vamos arranjar emprego se somos tão novos? -disse Tomé. 

-Bem, não sei, a primeira coisa que disseste de jeito na vida! -disse Leonor pensativa. 

Entretanto, a Leonor pensava. Tomé não parava de fazer barulho, a cantar, a brincar ao 

Batman, ao Spiderman, aos carros... 

-Cala-te Tomé! Tu não te calas. És impressionante! A quem saíste? Eu detesto-te! 

Tomé, choramingando, disse: 

-Tu não gostas de mim! Nunca mais falo para ti! -fazendo uma enorme birra. 
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- Desculpa! Falei sem pensar. Não chores, assim os pais castigam-me e eu sou a 

perfeitinha da família! 

- Em troca de quê? - disse Tomé limpando aquelas lágrimas brilhantes e salgadas. 

- Tu és uma peste. Mas ok! Arranjo um trabalho para receberes prendas e uma viagem 

aonde quiseres! 

- Ok! Quero um boneco Spiderman, Batman, Shin Chan...Quero uma viagem ao Polo 

Norte!... 

- Está bem! 

- Como vamos trabalhar? - disse curiosamente o Tomé. 

- Estás a ver aqueles brinquedos velhos, as roupas e as nossas artes de quadro? Nunca 

pensei mas temos que os vender! - expressou Leonor. 

- Está bem! Mas temos que nos disfarçar para os pais não desconfiarem que saímos 

muito! E já sei para onde podemos ir! Para a Rua das Laranjeiras! 

-Óptima ideia! -disse Leonor orgulhosa. 

O tempo foi passando e os dois meninos foram construindo uma exposição: punham 

pneus à volta deles e em cima, os artigos: quadros maravilhosos, cheios de arte, carros de 

brincar, bonecas...E havia uma placa que dizia: 

-Por favor, ajude-nos a ganhar dinheiro! 

 -É por uma boa causa! 

As pessoas tentavam ignorar mas não conseguiam resistir, queriam comprar os artigos 

para os filhos, netos, sobrinhos, tios, avós... 

Quando na Rua das Laranjeiras ia passando o Pai Natal, ele ficou encantado porque os 

meninos estavam a esforçar-se tanto para ter um o Natal mais emocionante! 

O Pai Natal disse: 

-Muito bem meninos! 

-É o Pai Natal! Vou ter um ataque! - disse Tomé dançando e cantando e fingindo que 

estava em desmaio. 

-Calma Tomé! -Olhe Pai Natal, eu adoro-o! -Deseja alguma coisa? 

-Não, obrigado! -disse o Pai Natal sorridente. 

-Ah! Está bem! -disseram os dois meninos choramingando e com um nó na garganta. 

-Só me oferecem uma coisa?! Eu quero tudo! Oh oh oh oh ! 

-A sério? 

-Sim! E tomem estes presentes! Feliz Natal! 

-Xau! Feliz Natal! E choraram de alegria. 

-Vemo-nos no Natal! Oh oh oh oh ! 

O Pai Natal foi-se embora e por enquanto: 
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-Conseguimos! -disse Tomé. 

-Pois! Temos 600$! -disse Leonor abraçando o irmão. 

-Tu nunca tinhas feito isto! É isto a que se chama amor de irmãos? 

-Sim,eu adoro-te! E sempre escondi isso! 

-Porquê? 

-Porque pensei que era ridículo! 

Eles abriram os presentes e lá tinha 250$ em cada embrulho. 

-Eu adoro o Pai Natal! É simpático! Ele tem o dom da solidariedade. 

-Pois! Agora temos 1100$! 

Era Natal e os meninos,na ceia(dia 24),não fizeram nada! 

Os pais foram para a cama dormir e disseram: 

-O que é isto?! Ó Meu Deus! -gritando. 

Os meninos chegaram ao quarto e explicaram tudo. 

Os pais choraram tanto de orgulho dos filhos,abraçaram-os.... 

Eles foram à casa das pessoas,entregar presentes a toda a gente e o Pai Natal 

encontrou-os e convidou-lhes para entregarem os presentes no trenó!... 

Passaram o melhor Natal,ficou para uma história e tornou-se numa lenda! 

E quando os avós contavam aos netos,a lenda entrava-lhes nos corações e acreditavam 

na magia do natal! 

 

                     Colina Nevada                                                                                                  
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Uma Aventura de Natal 

 

Um dia, a professora de português mandou a Catarina ler um livro sobre o Natal.  

A Catarina ficou entusiasmada e, no intervalo, foi à biblioteca e requisitou o livro. 

Catarina era uma menina simpática, inteligente, trabalhadora e muito sonhadora. 

Ao final do dia, Catarina voltou para casa, fez os trabalhos de casa e, no final dessas 
tarefas todas, incluindo as domésticas, começou a ler o livro. Aquele livro tinha muitas 

imagens, mas algo parecia que não batia certo: pelas imagens, parecia que as personagens 
estavam tristes. Foi então que Catarina pareceu ver uma imagem a mexer os olhos. E, 

repentinamente, a cabeça de uma rena saltou do livro e disse: 

- Vem comigo! 

Catarina segurou-se nos chifres do animal, ainda um pouco assustada, e entrou dentro 

do livro. 

Quando chegou, viu que o local estava cheio de neve e muito frio. Com aquelas 

condições, ela disse: 

- Brrr…parece que estamos no Pólo Norte! 

- E estamos – respondeu a rena – vá, segue-me até à oficina, pois lá está bem mais 

quente. 

- Oficina? – perguntou Catarina, espantada. - Qual oficina? 

- A do Pai Natal, é claro. Vá, despacha-te, senão fico aqui congelada. 

Catarina subiu para o dorso da rena e agarrou nos seus chifres. Estava uma tempestade 
de neve, por isso, era muito complicado andar no meio daquela neve toda. 

Até que, finalmente, chegaram à oficina do Pai Natal. Entraram e Catarina, quando 
sentiu o calorzinho, pensou para si «Este lugar é bem mais quentinho, em comparação com a 

temperatura lá de fora. Mas, afinal, onde é que está o Pai Natal?».  

Estava ela com estes pensamentos quando, do fundo de uma sala, saiu uma 

personagem vestida de vermelho. Aquela pessoa só podia ser … o Pai Natal!  

Catarina deu um grito de alegria:  

- Pai Natal! 

- Oh! Oh! Oh! – exclamou ele – E quem és tu, minha pequerrucha? 

- Eu chamo-me Catarina e vim aqui parar, porque esta rena me convidou a entrar neste 
livro. 

- Ah, Rodolfo, tens a mania de meter esse teu nariz vermelho onde não deves, não é?- 
disse o Pai Natal, olhando, desta vez, para Rodolfo e rindo-se. 
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- Mas, Pai Natal, eu trouxe-a, porque achei que ela fosse a pessoa certa para resolver o 
nosso problema. 

- Qual problema? É grave?- perguntou Catarina, preocupada. 

O Pai Natal olhou com tristeza para ela e respondeu: 

- Bem, a verdade é… que é muito grave. Sabes, uma bruxa má entrou aqui e lançou um 

feitiço aos nossos duendes, deixando-os adormecidos, e só faltam quatro dias para o Natal! 

Mas ela, por sorte, disse-nos o antídoto para que tudo voltasse ao normal. Ela disse que se 

uma pessoa que lesse o livro e que quisesse ajudar, fazendo tudo o que estivesse ao seu 

alcance, tudo voltaria ao normal. Já tentámos com mais de um milhão de pessoas, esperemos 

que tu sejas a pessoa certa. 

- Não te preocupes, Pai Natal, eu prometo que ajudarei, em tudo! - exclamou Catarina, 

muito excitada por poder ajudar o Pai Natal numa tarefa tão importante. 

E, de facto, durante pelo menos três dias, ela ajudou muitíssimo. Ao quarto dia, um anjo 

veio ter com Catarina e disse-lhe: 

- Por teres feito tudo aquilo que pudeste, mereces uma recompensa que mais ninguém 

terá: serás nomeada a menina com melhor coração, fiel e bondosa. 

E, tocando com a sua mão no peito de Catarina, tudo o que a rodeava começou a 

ganhar vida. 

No final disto tudo, Catarina foi ter com o Pai Natal, abraçou-o e disse: 

- Voltarei cá mais vezes e nunca me esquecerei deste dia, prometo. 

E voltou para casa. 

No dia seguinte, a professora de português perguntou-lhe: 

- Então, como foi o livro? Interessante, aborrecido…? 

E Catarina, com um sorriso, respondeu: 

- Foi uma maravilhosa aventura natalícia! 

 

 

Coraline 
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Duas noites de Natal 

 

A noite estava clara e o céu com um brilhozinho pouco habitual. As estrelas viam-se com 

uma nitidez que parecia que estavam bem pertinho de mim. E mexiam como se quisessem 

dizer-me alguma coisa.  

Era noite de Natal. 

Mas, para mim, era uma noite igual a todas as outras. Aqui, em certas zonas de África, a 

pobreza é uma realidade e festas, comida abundante e variada, doces… são coisas que não 

existem. E prendas… só na minha imaginação.  

Assim, depois de comer o do costume, e sempre na esperança de que desta vez fosse 

diferente, fui dormir, mais uma vez, sem um único presente. Não conseguia esconder a tristeza 

que sentia. Sabia que, em muitas partes do mundo, outras crianças estavam a rasgar papéis e 

a abrir laços cheias de entusiamo e curiosidade para descobrirem o que embrulhavam. 

 Fechei os olhos, mas não adormeci logo. Pensava em como seria diferente se eu 

vivesse noutro lado do mundo, com outra família… a receber uma prenda e outra prenda e 

mais uma… no meio do cheirinho a açúcar e canela.  

De repente, senti os meus olhos bem coladinhos e sonhei. 

A árvore era gigante, branca como a neve, rodeada de fitas de todas as cores e, no 

cimo, tinha uma estrela dourada a iluminar um anjo. Havia bolinhas, pinhas e sinos de diversos 

tamanhos. As luzes piscavam intensamente e à sua volta as prendas nem se conseguiam 

contar. Com papéis de vários padrões e laços a combinar, estavam à espera de serem 

entregues às respetivas pessoas. 

Ao lado, no presépio, viam-se as várias personagens bíblicas: o Menino Jesus deitado 

na palhinha, aquecido pela vaca e pelo burrito, Maria, José, os Reis Magos, o Anjo, o Pastor, 

as ovelhas… Estava a comemorar-se o nascimento de Jesus. 

Na mesa, havia comida em grande quantidade e variedade. E tudo estava pensado até 

ao pormenor. Tudo combinava. Parecia tudo delicioso!  

Eu estava pronto para que este fosse o melhor dia do ano. 

Entra na sala uma das muitas criadas, com a sua bata branca e, num tom de voz um 

pouco tremido, avisa-me que os meus pais não iriam estar presentes. Passariam este dia com 

os amigos.  

Tinha-os visto a arranjar-se. A minha mãe usava um belo vestido azul e o cabelo estava 

preso. E o meu pai, um fato cinzento e um laço a combinar com o vestido da mãe. Pensei que 

fosse para estarem comigo. 

Fiquei desiludido e triste. Nem se despediram de mim. Nem uma simples palavra. Nem 

um beijo… 
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Caíram-me algumas lágrimas. Mas, habituado a estar sozinho, rapidamente decidi que 

tinha de encontrar uma solução. Resolvi convidar alguns colegas para ter companhia nesta 

data tão especial. 

Ainda emocionado, liguei-lhes. E, um a um, expliquei-lhes a situação e perguntei-lhes se 

queriam fazer-me companhia. E, um a um, a resposta dada foi a mesma: - Não! 

 Mas, pior do que isso, foi perceber que ninguém aceitou o convite devido a opiniões 

racistas.  

Muito infeliz, não tive outro remédio senão passar a noite sozinho. Comi pouco e sem 

grande vontade. 

Tantos doces saborosos, mas nenhum me chamava a atenção. 

Olhava para o relógio à espera da meia-noite, para abrir os presentes. Mas o tempo 

passava devagar.  

Senti a verdadeira solidão. Nem um telefonema dos meus pais. Nem uma palavra. Como 

se todas aquelas prendas, onde estava escrito o meu nome, substituíssem o amor e o carinho. 

Ainda tentei distrair-me com jogos, mas nada me entusiasmava. A televisão também não 

me alegrava. 

Olhava para os presentes, mas a curiosidade que era habitual nesta altura, para saber o 

que continham, diminuía de segundo para segundo.  

Para quê ter tantas prendas se não havia ninguém com quem partilhar a alegria de as 

dar e de as receber? 

Então optei por ir dormir. Fui para o quarto, vesti o pijama e deitei-me. Estive um bom 

bocado, com a luz acesa e atento, na esperança de ouvir os meus pais chegar e receber um 

beijinho, dizendo, com um enorme sorriso, “Feliz Natal!”. 

No entanto, isso não aconteceu. Ainda demorei algum tempo até adormecer, mas, 

cansado, acabei por conseguir. A noite pareceu-me longa. 

 Senti a mão da minha mãe. A mesma que me acordava todos os dias. 

Abri os olhos e…dei-lhe um abraço. 

- Mãe, gosto tanto de ti! – disse, com alívio e felicidade. 

O sol brilhava. 

Percebi que tudo isto tinha sido, felizmente, apenas um sonho. Não tinha uma mesa 

cheia de comida, não tinha uma árvore de Natal, nem presépio. Não havia nenhuma prenda. 

Mas os meus pais estavam sempre comigo. Nunca me sentia sozinho. E os meus 

amigos eram mesmo meus amigos. 

Agora entendo o que as estrelas me queriam dizer: não há melhor prenda no mundo do 

que ter uns pais como os meus. 

Costinha 
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O Natal dentro do globo 

 

 Era uma vez um menino chamado Leonardo, era muito patareco.  

 Ele tinha um globo de neve, nesse globo tinha uma casa e ao lado existia 

uma oficina de brinquedos toda colorida e cheia de enfeites. A casa era enorme. 

Tinha, no quarto, uma máquina de escrever cartas; em cima da cama, estava o 

fato do Pai Natal; a cozinha era toda vermelha e os vidros eram fumados; a sala 

era enorme e muito colorida, tinha bolinhas fitinhas e tudo o que tu possas 

imaginar.  A árvore de Natal estava cheia de fotos do próprio dono, porque, esse 

senhor, era o próprio Pai Natal.  

 A casa de banho tinha quadros verdes, significava o tempo do advento; a 

sanita era branca como todas as sanitas; na casa, também havia um quarto 

secreto, muito grande, que ficava mesmo por baixo da árvore de Natal. Lá, 

estavam as prendas para o Natal de todas as crianças e não só… 

 Estava a chegar a noite de Natal e o Pai Natal pegou no seu trenó cheio de 

prendas e chamou as suas amigas renas. E lá foi ele pelos ares entregando 

prendas por todo o mundo.  

 O Rodolfo era a rena mais especial, porque iluminava o caminho ao Pai Natal, 

por isso é que ia à frente das outras renas. As outras não faziam quase nada… 

Eram o Cupid, o Comet, o Vixen, o Blitze, o Dancer,o Dasher, o Donder e o 

Prazer.  

 Já do outro lado do Mundo, o Pai Natal lembrou-se que se tinha esquecido de 

duas prendas que tinha deixado no seu escritório, dentro da gaveta. Eram, uma 

caneta, um lápis e uma borracha, para o seu melhor amigo. Esse amigo, era 

muito especial, porque todos os anos agradecia ao Pai Natal e aos seus 

ajudantes pelas prendas que recebia.  

 Então, regressou a casa e, quando estava a estacionar o trenó, viu duas 

crianças a passar. Elas bateram à porta e pediram se podiam conhecer a casa e 

a oficina do Pai Natal. Ele mostrou-lhas, com todo o prazer.  

 As crianças ficaram espantadas!  
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 A certa altura, repararam que havia uma lista negra. Perguntaram do que se 

tratava e o Pai Natal explicou-lhes que nessa lista estavam os nomes dos 

meninos ou meninas que se portavam mal. Mas havia outra que era para os 

meninos que se portavam bem. Essa lista era a preferida do Pai Natal, porque 

nunca mais acabava… 

 As crianças, curiosas, perguntaram-lhe como conseguia descobrir os nomes 

de todas as crianças e como sabia quais a que se portavam bem e as que se 

portavam mal. O Pai Natal, coçou a barba grisalha, sentou-se e explicou 

calmamente àquelas duas crianças que o bem e o mal estão no coração de cada 

um e que cada um de nós está ligado por um fio invisível ao coração do Pai Natal.  

 Já se fazia tarde, era necessário continuar a viagem, as renas 

aguardavam-no… 

 As crianças, felizes e esperançosas de também elas receberem muitas 

prendas, partiram.  

 Do lado de fora do globo, o Leonardo via a neve rodar e ao som da música de 

Natal, as histórias iam-lhe surgindo de uma forma incrível.   

 Até conseguia dar a volta ao Mundo! 

 

 Feliz Natal a todos  

 

 

 Digno Marten 
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As férias de Natal 

 

Era uma vez um Pai Natal e uma Mãe Natal, no Pólo Norte, que tiveram uma filha, Noélia. 

Ela era de estatura média, magra e bonita. Tinha cabelos loiros, esticados e curtos. Usava 

um gorro de natal vermelho e branco, um vestido justo vermelho brilhante e uns sapatos 

brancos, da cor da neve, de um salto médio, nem grande nem pequeno.  

Era considerada a Princesa do Pólo Norte e era diferente de tudo e de todos os seus amigos 

duendes. Era divertida, esperta e tinha uma maneira de olhar para o mundo que era diferente 

de qualquer outra pessoa. 

Lá onde morava, durante o inverno era uma trabalheira. Quando chegava o Natal tinham 

tanto que fazer…tinham de contar, embrulhar e enviar os presentes para todos os meninos de 

todo o mundo. Era trabalho à farta para os pobres duendes que lá trabalhavam. 

Mas no verão a vida era boa e toda a Tripulação Natal estava de férias. 

Hoje vou contar-vos uma das histórias das férias da Noélia. Era agosto, tinha ela apenas  

sete anos e estava a patinar no gelo, com os filhos dos duendes do seu pai, enquanto esses 

descansavam dentro dos iglôs que eles tinham construído. 

Foi então que a animação foi interrompida pelo toque do sino para ir almoçar: 

– Temos que ir embora, senão os nossos pais vão ficar zangados! – exclamou Noélia. 

Todos os duendes concordaram e como o Pai Natal tinha considerado Noélia a comandante 

dos Mini-Duendes, ela certificou-se que todos iam para casa. 

Quando já estava para se ir embora, ouviu um choro esquisito e pôs-se à escuta. Olhou à 

sua volta e não viu nada. 

– Deve ser só o gelo! Devemos tê-lo magoado quando patinávamos! – riu-se com os seus 

botões. 

Entretanto o Pai Natal já começava a ficar preocupado com a filha que não chegava. Não 

era costume ela atrasar-se tanto. Foi à procura dela, e quando a encontrou disse-lhe: 

– O que é que estás aí a fazer, Noélia? 

– Nada! – respondeu. Mas lembrou-se de perguntar ao pai se o gelo chorava. O pai riu-se e 

respondeu: 

– Hahahahaha, claro que não, querida. 

– Então quem estava a chorar? – perguntou ela pensativa. 

– Deve ser da tua cabecinha, tens uma imaginação muito fértil! – respondeu o Pai Natal. 

 Noélia não percebia e resolveu depois do almoço sair às escondidas e ir tentar descobrir 

quem fazia aquele ruído tão estranho. E assim foi. 

– Foi exatamente aqui! – exclamou ela, ouvindo o mesmo choro.  

– Quem está ai? Por favor, responde! 
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De repente espreitou detrás de um grande bloco de gelo e viu um duende mais alto do que 

ela. 

– Sou eu! – disse ela, um bocado receosa. – Como te chamas? – perguntou Noélia com 

algum cuidado. Afinal ele estava a chorar. 

– Chamo- me Mariana. – respondeu a duende. 

– Por que choras? – perguntou novamente Noélia. 

– Olha para mim! Sou alta demais, todos os Mini-Duendes que passam por mim dizem: “Olá 

Gigante!" ou “Bom dia Gigante, como vai isso aí por cima?” 

Mariana continuava a chorar e Noélia pensava para si, porque teriam sido os seus amigos 

tão duros com a pobre Mariana. 

– Quem me dera ser como tu! Tu és igual aos outros, eu não! – exclamou a duende. 

– Aí é que te enganas…  

Mariana não percebia o que lhe queria dizer Noélia. 

– Eu sou muito diferente de todos os duendes, mas não é por isso que não mereço ser 

respeitada. Todos somos iguais, e tu não tens de te sentir mal por seres diferente! – disse 

Noélia. 

– Achas? – interrogou Mariana limpando as lágrimas. 

– Sim. Pelo contrário, devias sentir-te bem por seres especial! – acrescentou Noélia. 

  E tendo dito isto, caminhou em direção à oficina com a sua nova amiga. 

Quando a mãe a viu, exclamou: 

– Noélia, estávamos tão preocupados contigo! Onde estiveste? 

– Fiz uma nova amiga! – respondeu a menina. 

– Tu sabes que podes ir onde quiseres e se for para fazer novos amigos, ainda melhor, mas 

por favor, para a próxima avisa-nos! – exclamou o Pai Natal. 

 Noélia acenou com a cabeça e foi a correr com Mariana, procurar os outros Mini-Duendes! 

Estavam todos na sala de leitura e Noélia anunciou bem alto: 

– Conhecem esta menina? 

– Sim, é a Mariana Grande! – exclamaram todos. 

– Por que é que vocês a tratam mal!? 

Os duendes ficaram sem palavras pois não sabiam que a tinham magoado. Noélia explicou 

como ela se sentia e todos disseram: 

– Desculpa, Mariana, não era por mal, todos nós temos uma alcunha e a tua era Mariana 

Grande! 

– A sério? – perguntou Mariana. E dirigindo-se para a menina, acrescentou – Então e qual é 

a tua? 

Noélia respondeu baixinho: 
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- Princesinha! 

E foi aí que Mariana se apercebeu de uma coisa: Não eram eles que eram duros com ela, 

era ela que era dura com eles, pois não os deixou explicar a verdadeira razão da sua alcunha, 

e que não lhe chamavam isso para a magoar, era apenas uma brincadeira! 

 

Duda 
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O entusiasmo 

Certo dia, numa tarde tempestuosa, os dois filhos da Dona Carmo estavam em casa, 

a fazer uma lista dos doces que podiam fazer na véspera de Natal. 

Junto com a mãe estiveram a pensar nos mais típicos e deliciosos doces de Natal 

assim como: rabanadas, aletria, sonhos, pão-de-ló, bolo-rei, mexidos e bolo de nozes. 

No dia seguinte, fizeram e experimentaram diversos doces de Natal para testar os 

seus dotes culinários para que, no Natal, tudo corresse às mil maravilhas.  

Tudo correra bem, experimentaram o bolo e estava óptimo, agora só bastava 

esperar pela noite de Natal. 

-Diogo? Enquanto a tua irmã e o pai montam a árvore de Natal importas-te de 

preparar uma canção para cantar nesse dia? - pediu a mãe. 

 A Catarina foi então montar a árvore juntamente com o seu pai. Estavam a 

construi-la quando a sua mãe os chamou para jantar. 

 Dirigiram-se à cozinha e de seguida o Diogo exclamou: 

 -Eh! Obrigada mãe, a minha comida favorita! Bacalhau à brás! 

 No fim do jantar o Diogo ajudou o pai e a irmã a terminarem a árvore de Natal, já 

que tinha cumprido o que lhe foi pedido. 

 Terminaram de a fazer e a Catarina desenhou uma estrela para colocar no cimo da 

árvore, e assim o fez. 

 Passaram 5 dias e já era dia 24 de dezembro, Diogo e Catarina nunca sentiram 

tanta alegria na vida como naquele dia! 

 Era véspera de Natal e assim, como algumas famílias, eles festejavam o Natal à 

meia noite desse mesmo dia. 

 - Catarina? Vamos dar uma volta e dizemos à mãe que vamos visitar a avó! – disse 

o Diogo. 

 -Mãe! Eu e o Diogo podemos ir visitar a avó? Voltamos cedo para casa! 

La foram os dois irmãos pela rua fora. Ouviram um barulho estranho. Seria o sino do 

Pai Natal? Esconderam-se na entrada dum prédio com os ouvidos à escuta para ver se 

algo de estranho acontecia.  

- Diogo, Diogo? Aquilo não é o trenó do Pai Natal? – sussurrou a Catarina para que 

ninguém a ouvisse. 
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O Pai Natal começou a dirigir-se a eles, não tiveram outra reação senão ficarem 

assustados. 

- Então meninos? Estavam à minha espera? Oh…Oh…Oh! – questionou aos 

meninos. 

- Pai Natal, sempre quis vê-lo e poder sentir a sua barba gigante e branca! Poder ver 

esse saco às costas com as prendas para os meninos e meninas desta cidade. O meu 

sonho era poder andar nas suas renas… - disse o Diogo muito entusiasmado e contente 

-Não seja por isso meninos! Subam, eu darei ordem à Josefina e ao Rodolfo para 

que andem convosco! 

- Josefina, Rodolfo? Quem são esses?- Interrogou a Catarina. 

-São as minhas renas minha menina! Vá, subam, estejam à vontade, estarei aqui à 

vossa espera! 

Deram uma gigante volta pela cidade com as renas do Pai Natal, nunca tiveram uma 

experiência tão boa como aquela. 

Chegaram ao local combinado onde não estava o Pai Natal e depararam-se com um 

saco cheio de prendas para eles. 

Abriram o saco e estava um envelope junto com os presentes que dizia: 

“O meu trabalho é concretizar os sonhos dos meninos, e felizmente concretizei o 

vosso! Espero que tenham gostado. Deixei-vos aqui algumas prendas. Sejam felizes 

meus meninos e voltem para casa, a meia noite já está a tocar! Aparecerei na vossa casa 

mais tarde! Bons sonhos!  “ 

- Foi a melhor experiência da minha vida! - disseram em coro. 

Chegaram a casa e apesar de terem dito à mãe que tinham ido visitar a avô tiveram 

de lhe contar a verdade, pois não dava para esconder uma experiência tão fascinante. 

No dia seguinte acordaram e estavam mais prendas junto da árvore de Natal! 

Abriram tudo e foram almoçar à casa da avó onde a família se reuniu toda. 

- Ouvi dizer que vocês estiveram com alguém muito especial ontem! É verdade? -

perguntou a tia Zilda, a querer saber toda a aventura. 

- Sim tia, estivemos. Foi incrível, não imaginas estávamos a tremer de tanto 

entusiasmo! - acrescentaram os meninos com um grande sorriso. 

- Vá lá, contem a vossa aventura aqui à tia Zilda. Vocês sabem que eu sou muito 

aventureira e para aventuras aqui estou eu! - disse muito contente a tia. 

Bem, nós estávamos a passear na rua quando ouvimos um pequeno barulho que 

nos assustou, estivemos a falar um pouco sobre o que podia ter causado aquele estranho 
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barulho, quando alguém nos chamou. Apercebemo-nos de que era o Pai Natal, e ficámos 

tão assustados que não pensámos em mais nada sem ser nas prendas que ele nos ia 

dar. -contou o Diogo à tia aventureira. 

- Uau! Essa foi a aventura mais fantástica que já ouvi! Quando me contaste parecia 

que estava a viver aquela aventura, mas não foi só ela que me cativou, foi também a tua 

forma de a contares! -respondeu a tia depois de escutar a aventura entusiasmante dos 

seus queridos sobrinhos. 

- Meninos, meninos vamos para casa. -disse a mãe para Diogo e Catarina. 

Está bem mamã, já vamos, espera só um pouco. Vamos despedir-nos de toda a 

gente. .- acrescentaram os dois meninos. 

- Chau, temos de ir. Boa noite para todas e um Feliz Natal! - disseram os dois 

meninos bem educados. 

Quando chegaram a casa eles não podiam esperar nem sequer mais um pouco, 

aterraram na cama de tão cansados. 

E assim foi o Natal mais feliz que Diogo e Catarina tinham vivido, eles não trocariam 

por nada aquela experiência. 

  

Entusiasta 
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A Estrela de Natal 

 

 Flocos de neve a cair...jingle bells...jingle bells...chegou o Natal! No pequeno vilarejo no Pólo 

Norte, o alvoroço tornou-se visível. 

      - Venham, tragam a árvore, os enfeites, enfim é Natal! Vamos começar a organizar os 

presentes para distribuição- afirmou o Pai Natal. 

      - Pai Natal, Pai Natal, aonde vamos este ano? - perguntaram os elfos. 

      - Ah, meus queridos elfos, vamos distribuir presentes para crianças carentes na cidade de 

Braga, em Portugal! 

      - Braga? Portugal? Onde fica isso? - perguntou o elfo mais novo. 

      - Fica na pontinha da Europa! - exclamou o Pai Natal. 

      De repente ouve-se um estalo, o tempo parou. Um corre-corre, em meio a tempestade, a 

magia do natal desaparecera. Uma profunda tristeza se instalou naquele lugar. 

       -Ah,Ah,Ah! Há muito tempo tencionava fazer a magia do natal desaparecer... 

       -Você?!Minha velha amiga? Qual interesse que tens em acabar com o Natal? 

       -São tantos risos, tantas alegrias, tanta doação e cartinhas fofas, que eu acho tão 

deprimente. Agora, não existirá mais natal. Ah,Ah,Ah! 

       -Mais porque é tão deprimente? 

       -Porque detesto ver crianças felizes! 

       Na mesma hora a "bruxa" desapareceu e o vento acalmou-se. 

       Os elfos, o Pai Natal, as ninfas e a Mãe Noel reuniram-se para reverter a maldição que a 

"bruxa" instalou. O Pai Natal teve uma ideia e disse: 

       -Vamos pedir ajuda a Estrela do Natal. 

       -Mas onde encontramos a Estrela do Natal?- perguntou uma das elfas. 

       -Eu tenho -a guardada a sete chaves. Ela nos ajudará a reverter essa situação. 

       -Nossa, que linda esta Estrela dourada e brilhante. - disse a ninfa Margarida. 

       De repente, todos se sentiram-se cheios de energia com o brilho da Estrela e começaram 

a preparar um novo natal. 

       Todos conseguiram fazer um novo natal. Através do poder da Estrela de Natal e a boa 

vontade de todos a "bruxa "foi derrotada. 

      E assim foram rumo à cidade de Braga. A viagem foi cansativa. Quando lá chegaram, foi 

mágico! Uma linda árvore de natal, com 40 metros de altura no meio de um chafariz, luzes 

brilhantes e enfeites coloridos...E o elfo mais novo perguntou ao Pai Natal: 

      - Como vamos entregar tantos brinquedos numa só noite?  

       - Isso acontece num passe de mágica- respondeu o Pai Natal 

       E todos os elfos disseram: 
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       - As crianças vão ficar muito felizes com estes lindos presentes! 

        E lá foi o Pai Natal a deslizar pelos céus de Braga, com seu trenó e as renas, deixando 

rastros de felicidade! 

        E no regresso ao Pólo Norte, foram contentes, cantando: 

      

                                                  Jingle Bells 

 

 

Hoje a noite é bela 

Juntos eu e ela 

Vamos a capela 

Felizes a rezar. 

 

Ao soar o sino 

Sino pequenino 

Vem o Deus-Menino 

Nos abençoar. 

 

Bate o sino pequenino 

Sino de Belém 

Já nasceu o Deus menino 

Para o nosso bem! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

É Natal, é Natal 

Sininhos de luz! 

Replicai, badalai 

Que nasceu Jesus! 

 

Paz na Terra pede 

O sino alegre a cantar! 

Abençoe, Deus Menino 

Sempre o nosso lar! 

 

 

 

 

 

 

A estrelinha 
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UM NATAL MARAVILHOSO 

 

   Era uma vez uma rapariga chamada Sofia, que andava numa cadeira de rodas. Ela 

era uma menina: simpática, amorosa, carinhosa, inteligente, bonita, … O sonho dela, desde os 

três anos, era ser uma bailarina, mas a partir do seu acidente não pode mais concretizá-lo. 

   A menina e a sua família eram muito pobres, por isso, não poderiam festejar o Natal. 

  Toda a gente que lhe dirigia o olhar exclamava: 

   - Que menina tão linda! 

   Pelo contrário, havia pessoas que se limitavam a dizer: 

   - Tanta pena! Coitadinha! 

   Eles diziam isso por ela andar numa cadeira de rodas e por ciúmes por ela ser tão 

bonita. 

   Certo dia, Sofia chegou a casa e foi logo para o quarto triste, por ser gozada. A sua 

mãe ouviu-a a chorar, pediu licença para entrar e disse: 

   - Então, querida, não chores! Eles só dizem isso, porque têm ciúmes, de seres uma 

menina tão bonita.  

   Sofia consolava-se com as doces palavras da mãe. 

   Depois de fazer os trabalhos de casa, foi jantar e, a seguir, foi vestir o pijama e dormir. 

   Na manhã seguinte estava muito calor e a menina lembrou-se que nesse dia a 

professora tinha pedido que as raparigas levassem vestidos e os rapazes fatos. 

   A sua mãe foi-lhe escolher um vestido vermelho comprido com brilhantes. O seu 

cabelo estava super arranjado e ela levava lindos acessórios. 

   Quando chegou à escola, toda a gente olhou para ela, e ficaram espantados por ela 

estar tão bonita. Todos tiveram pena, por ela ser tão bonita e andar numa cadeira de rodas. 

   A sua amiga Mariana perguntou: 

   - Tu e a tua família querem vir passar o Natal a minha casa, Sofia? Toda a gente 

achou uma boa ideia quando lhes contei! 

   - Okay! Vou perguntar aos meus pais – disse Sofia. 

   Sofia ligou á sua mãe a perguntar: 

   - Mãe, achas que podemos ir passar o Natal com a Mariana e os seus pais? 

   - Claro, filha! Isso seria muito bom! Agradece-lhes pelo convite. Beijinhos e adeus. 

   A menina desligou o telemóvel e foi logo a correr à procura da sua amiga. Quando a 

encontrou disse-lhe entusiasmada: 

   - Mariana, os meus pais aceitam! 

   - Ainda bem! Que felicidade! – exclamou Mariana. 

   A professora, quando soube de tudo, disse, na sala de aula, para os alunos:  
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   - Meninos, eu vou ligar aos vossos pais a perguntar se vocês têm autorização, para 

irmos hoje a casa da Mariana preparar o Natal dela e da Sofia. Esperem aqui um pouco e 

formem pares de dois. 

    É claro que a Mariana ficou com a Sofia, não só pela sua proposta, como por serem 

as melhores amigas. 

   Todos os pais deram autorização e antes de partirem a professora fez um aviso: 

   - Nós vamos de autocarro e quero que se portem muito bem. Entendido? 

   -Sim, professora – responderam todos. 

   Quando chegaram lá, deram os cumprimentos aos pais de Mariana e eles 

agradeceram:  

   - Muito obrigado por nos ajudarem! 

   - De nada – disse a turma toda. 

      Depois de terminarem a decoração a casa tinha: um presépio grande, uma árvore de 

Natal muito bem decorada, meias penduradas em cima da lareira, doces, muitos presentes 

debaixo da árvore de Natal, etc… 

   - Que lindo! Bom trabalho meninos! – elogiou a professora e os pais de Mariana. 

Regressaram à escola e, os pais estavam à espera dos seus flhos, para irem para casa. 

   Ao anoitecer, Sofia e os seus pais dirigiram-se a casa de Mariana. Sofia disse-lhes: 

   - A casa deles está espantosa. Toda a turma, incluindo a professora, ajudou. 

   E era verdade, quando entraram lá ficaram espantados de tanta beleza. 

   Enquanto jantavam, sentiam-se um ambiente familiar muito unido. 

   A mesa continha: roupa velha, orelhas de porco, bacalhau á Brás, e de sobremesa 

tinha: bolo-rei, aletria, arroz doce, etc… 

   -Hum! Hum!- deliciavam-se. 

   As duas amigas estavam ansiosas para abrir os presentes, até que os foram abrir. 

   -Uau! Que lindo!- diziam muito espantadas com o que tinham recebido. 

   A Mariana e a Sofia receberam: doces, uma casa da Barbie, Barbies, roupas lindas, 

um kit de cabeleireiros, um kit de maquilhagem e alguns animais. 

   Elas «apaixonaram-se» pelos presentes, especialmente pelos animais, mas Sofia 

disse: 

   - As prendas foram todas fantásticas, mas a melhor de todas foi eu ganhar uma maior 

e «nova» família. 

   Quando ela disse aquelas palavras tão doces, aconteceu um milagre de Natal. Ela já 

não necessitava mais da cadeira de rodas. Conseguiu realizar o seu desejo de ser uma 

bailarina flexível e ainda ganhou um prémio por ser tão bonita. 

   Aquelas duas famílias tornaram-se uma só e viveram felizes para sempre. 

Floco de Neve 
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Um Natal sem presentes 

Era uma vez três primos muito mal comportados, chamavam-se Xavier, Joel e 

Chico. Eles estavam ansiosos pelo Natal, mas o seu comportamento era tão 

mau que no Natal passado não receberam prendas, eram maus alunos, diziam 

palavrões e mais outras coisas, ao contrário da sua prima Ana Rita que se 

comportava bem e tinha boas notas, por isso, no Natal passado recebeu todas 

as prendas que quis. 

Os três primos, no dia de Natal, estavam a comportar-se lindamente para 

receberem as suas prendas. Quando o Pai Natal chegou deu prendas a toda a 

gente, menos aos três primos, o Pai Natal disse-lhes que só se portaram bem 

naquele dia, nos outros portaram-se muito mal, e assim passou mais outro 

Natal sem prendas para os três.  

Eles ficaram revoltados por a prima ter todos os presentes que quis. Então 

organizaram um plano que consistia em estragar os presentes todos da prima 

Ana Rita, e lá o fizeram: na casinha que a Ana Rita pediu, eles partiram a porta, 

no insuflável, meteram um pico e este esvaziou, na pistola Nerf meteram paus 

para encravar, e na sua camisola preferida, que nesse mesmo Natal recebeu, 

pegaram em marcadores e fizeram desenhos horríveis. 

Quando a sua prima Ana Rita soube, ficou paralisada, muito triste e ao mesmo 

tempo raivosa, ela queria pagar-lhes na mesma moeda mas assim sabia que 

no seguinte Natal não iria receber prendas, e o Pai Natal iria ficar muito 

zangado com uma menina que era muito, mas mesmo muito bem comportada. 

A Ana Rita falou com a sua mãe sobre tudo o que se tinha passado e esta 

concordou com o plano para estragar os presentes da prima, pois não era 

muito maldoso. A mãe da Ana Rita foi falar com o Xavier, o Joel e o Chico e 

disse-lhes: 

-Porque é que estragaram os presentes da vossa prima? – Interrogou furiosa. 

-Nós não estragamos os presentes da nossa querida priminha, tia Bela. – 

Responderam os três em coro. 

A tia Bela virou-lhes as costas muito zangada por eles não terem assumido 

aquilo que fizeram. 

O Joel e o Chico sabiam que ainda lhe faltava estragar um único presente, o 

carrinho da Barbie. Foram logo a correr dizer ao Xavier que tinha ido para casa. 
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Quando o encontraram contaram-lhe que ainda faltava estragar um único 

brinquedo. 

O que eles não sabiam é que a mãe da Ana Rita tinha instalado uma camara 

de vigilância em casa para confirmar que realmente eram eles que tinham 

estragado os presentes de Natal que a Ana Rita tinha ganho. Os primos 

chegaram, conseguiram entrar à socapa e, sem ninguém dar por nada, 

chegaram onde o carrinho estava e desse brinquedo fizeram um monte de 

pedacinhos. 

A mãe da Ana Rita foi ver ao vídeo da câmara de vigilância e não ficou muito 

contente porque viu que os meninos lhe tinham mentido. Chegou á beira deles 

e perguntou-lhes o porquê de lhes terem mentido, eles ficaram 

envergonhadíssimos e já sabiam que agora não podiam mentir mais. 

Confrontados com a verdade, disseram á tia Bela que nunca mais iriam fazer 

essas grandes maldades e foram para casa refletir nos seus atos. 

No dia seguinte o Chico, o Joel e o Xavier reuniram-se e chegaram à conclusão 

que as suas maldade tinham ultrapassado os limites, resolveram estão pedir 

ajuda à tia Bela para se redimirem. 

A tia Bela, perante o arrependimento dos meninos aconselhou-os: 

-Em primeiro lugar tem de pedir desculpa à Ana Rita. 

-Ok – Respondeu o Joel. 

- Em segundo lugar – diz a tia Bela muito entusiasmada-  eu sou voluntaria 

num Centro Social. 

- O que é isso?- Interrompeu o Chico. 

- Eu posso explicar, nas minhas horas vagas eu vou para o Centro Social onde 

ajudo no que é necessário, eu vou levar-vos para ver se vocês gostam e se 

conseguem ajudar. 

No dia seguinte o Chico, o Xavier e o Joel foram com a tia Bela para o Centro 

Social e quando lá chegaram ficaram impressionados, havia muitos velhinhos 

numa sala a ver televisão. Então a tia Bela explicou-lhes que enquanto ia 

ajudar os velhinhos acamados a tomar banho, eles ficavam a ver televisão com 

os outros velhinhos. 

Inicialmente quando entraram ficaram um pouco intimidados com o ambiente 

mas logo recuperaram. 
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Começaram a conversar com os velhinhos, a contar anedotas e estes riam-se 

muito, e depois era a vez de os velhinhos cantarem músicas tradicionais. Foi 

uma tarde muito divertida e a partir daí começaram a ir para o Centro Social 

duas vezes por semana. 

Chegou a altura do Natal e ficaram preocupados com os velhinhos que iriam 

passar o Natal sem a família e então lembraram-se de fazer uma festa de 

Natal, mas não tinham dinheiro para comprar prendas para todos e então 

decidiram fazer um anjinho em papel com o nome de cada um. 

A festa de Natal correu muito bem e a tia Bela disse-lhes: 

- Meus queridos, vocês aprenderam o que é a magia do Natal, preocuparam-se 

mais com os outros do que com vocês. 

 

Fredy Afonso       
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Um Natal Feliz 

    

Era uma vez um menino que vivia num país longínquo onde ele gostava de viver. Ele gostava de 

lá viver porque tinha lá a família, os amigos e andava numa escola tranquila e também gostava 

do seu professor. 

Esse país, como ele sabia, tinha alguns problemas como a instabilidade política e de segurança. 

Mas mesmo assim ele sentia-se bem lá porque sabia falar na sua língua. Certo dia alguns países 

estrangeiros decidiram provocar uma guerra, o menino viu ser destruída a sua casa, a sua escola 

e os jardins onde brincava desde pequenino. A sua família viu-se obrigada a abandonar o país e 

fugir para a Europa que nesse momento não estava em guerra. 

Havia um grave problema que era a falta de condições, de mantimentos e alojamento. Quando 

ele chegou à Europa, estávamos no mês de dezembro, ele só veio com a mãe e o irmão mais 

novo, o pai e o irmão mais velho, ficaram no país de origem a defenderem-se dos ataques 

Islâmicos. Como estávamos no mês de Natal o menino pensou nos presentes do ano anterior 

que não tinha recebido, e que tinha ficado muito triste, pensou na bicicleta, no skate, na PS3, no 

computador e no assassin's creed que tinha saído nessa época e que era na sua terra um famoso 

jogo de consola. 

Durante muitos dias, enquanto andavam de país em país à procura de um sítio com melhores 

condições para ficar, este pensamento dos presentes de Natal não lhe saída da cabeça. 

Finalmente encontraram um sítio onde tiveram um bom acolhimento, já tinham uma casa, tinham 

encontrado uma escola para ele e o irmão mais novo estudarem, a mãe arranjou um emprego 

por isso já se sentiam mais ou menos em casa. Só lhes faltava aprender a língua desse país que 

era Portugal para se sentirem melhor. Pensava cada vez mais como era bom viver num país 

calmo e sem guerra e recordava os problemas do seu país e dos seus familiares que ainda 

estavam no seu país originário. 

E então lembrou-se que seria maravilhoso ter neste Natal como presente, uma maneira de 

conseguir trazer o pai e o irmão para junto da família. O menino sabia que a mãe estava muito 

preocupada com o facto de não haver notícias deles. Para tentar resolver esse assunto o menino 

começou a escrever cartas, pesquisou na Internet, enviou mensagens a várias organizações, 

incluindo a ONU, para tentar localizar o pai e o irmão, e dizer-lhes onde viviam agora e dizer-

lhes que o melhor presente deste Natal seria que eles viessem ao país em que eles viviam e 

ficar cá o resto da vida. Para sua surpresa no dia vinte e três de dezembro recebeu a notícia de 

que eles estavam bem e que viriam ter com eles, não sabiam era quando chegavam. O menino 

não contou nada a ninguém e ficou a pensar que seria bom eles chegarem logo a seguir ao 

Natal. No dia da consoada estavam eles a começar a comer quando de repente tocaram à 
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campainha. Levantaram-se e foram abrir a porta e do outro lado viram os rostos sorridentes e 

felizes do irmão mais velho e do pai. O seu desejo de Natal realizou-se.  

O menino correu para os braços do pai e disse:  

- Este é o melhor Natal de todos!  

 

 

 

 

 

Autor: Gota a gota 
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Natal para todos  

 

Estava quase a anoitecer e sentia-se o frio de dezembro. O carro parou. 

À minha frente, estava a minha nova casa. Era um edifício majestoso com um 

belo chafariz em frente e rodeado de jardins repletos de plantas exóticas. À 

entrada da enorme porta de madeira, estava a Paula para me receber. No seu 

rosto desenhava-se um grande sorriso e os seus braços abriam-se à medida 

que eu avançava até ela. Depois do forte abraço, que me envolveu e me 

despertou uma segurança imensa, Paula levou-me para o interior do orfanato, 

onde me apresentou aos meus novos amigos.  

Conduziu-me para uma sala ampla, onde estavam muitas crianças. 

Percebi logo que aquele grupo era composto de pessoas de várias origens. 

Estavam todas muito agitadas e eufóricas a preparar o que parecia ser uma 

grande festa. Corriam de um lado para o outro a colocar estrelas, bolas e fitas 

por toda a sala, onde também já se encontrava um enorme pinheiro coberto de 

luzes e enfeites brilhantes e coloridos.  

Não percebi muito bem o que passava ali. Estava até um pouco 

atarantada. As outras crianças perceberam a minha reação e vieram logo 

receber-me.  

Apresentei-me de imediato. Disse-lhes que me chamava Raquel, era de 

origem judaica e que tinha perdido os meus pais num acidente, por isso estava 

ali. A lembrança da perda dos meus pais entristeceu-me e os meus olhos 

encheram-se de lágrimas. Então, aproximou-se de mim um rapaz pequeno de 

cabelos pretos e olhos em bico. Era o Yang. Abraçou-me e disse-me que tudo 

ficaria bem. Depois, aproximou-se a Aaminah, uma menina morena de cabelos 

finos, dizendo que vinha da Arábia e que também já não tinha pais. Detrás 

deles, surgiu ainda uma menina pequena e com cabelos encaracolados e 

loiros, que se chamava Maria, que se juntou a nós, partilhando a nossa tristeza. 

Percebi, de imediato, que, a partir daquele momento, iríamos formar 

uma nova família. Perguntei-lhes, então, o que estavam a fazer. Ficaram muito 

admirados com a minha pergunta e disseram-me, de forma muito natural, que 

estavam a preparar o Natal. Encolhi os ombros, pois não sabia do que se 

tratava. A Maria, vendo-me assim tão surpreendida, explicou-me que estavam 
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a fazer os preparativos para a festa que comemora o nascimento de Jesus 

Cristo, no dia 25 de dezembro. Acrescentou, ainda, que esta é a festa mais 

importante do ano para os Cristãos, em que toda a família se reúne. 

Percebendo a relevância daquela data, disse-lhes que também na minha 

cultura há uma data muito importante para todos. É uma cerimónia que marca 

o início da vida adulta dos jovens judeus. Assim, quando são meninas, celebra-

se o Bat Mitzvah, aos doze anos e um dia, e, quando são meninos, celebra-se 

o Bar Mitzvah, aos treze anos e um dia. Ao ouvir o que eu dizia, todas as 

outras crianças quiseram partilhar os seus costumes comigo. Assim, um a um, 

todos foram contando que festas marcavam as suas culturas. A Aaminah 

referiu que o Ramadão é uma data que se celebra no nono dia do mês do 

calendário islâmico. Durante esse mês, todos devem jejuar desde o nascer ao 

pôr do sol. Já Yang contou que, para os chineses, a festa mais importante é a 

Festa das Lanternas, que se festeja quinze dias depois do novo ano lunar. 

Durante esta data, comemora-se com luz e cor, mostrando respeito a Buda.  

Fiquei encantada com toda aquela informação e muito feliz por saber 

que poderia celebrar todas aquelas festividades, já que os meus novos amigos 

disseram que, naquele orfanato, se celebravam todas as datas importantes de 

cada uma das suas culturas. 

Quando nos apercebemos, já era hora de ir dormir. Tínhamos de 

descansar bastante, pois o dia seguinte era o grande dia de celebração da 

festa cristã. 

Quando acordei, na manhã seguinte, já me sentia em casa. Por todo o 

lado, ouviam-se belas músicas de Natal. Quando cheguei à sala, onde 

tínhamos estado no dia anterior todos a conversar, reparei que a decoração já 

estava terminada e que, no centro, havia uma mesa enorme com muitos doces 

que eu nunca tinha visto. Queria prová-los, mas a Maria disse-me que teria de 

esperar até à hora da ceia. Então tive de me conter e, ao longo do dia, fui 

ajudando na preparação do jantar e absorvendo tudo o que via e ouvia. Estava 

fascinada com esta festa! 

Quando finalmente chegou a hora da ceia de Natal, sentamo-nos todos 

à volta da mesa. Percebi, então, o que era verdadeiramente o espírito de Natal. 

Durante aquela ceia, não nos limitamos a jantar. Senti o amor que realmente 

une uma família e que esta pode não ser aquela que nos viu crescer, mas é 
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aquela que nos ampara, nos conforta e nos apoia sempre que precisamos. 

Foram momentos que nunca mais esquecerei.  

Quando todos fomos dormir e as luzes se apagaram, senti uma paz 

enorme e uma tranquilidade imensa por saber que o verdadeiro espírito de 

Natal não é só sentido pelos cristãos, mas por todos os que amam o próximo, 

tal como ele é, sem olhar a credos ou religiões. 

 

         Gui Oliveira 
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Uma visita no Natal  

Era uma vez um menino que vivia num pequeno planeta dum universo chamado 

Aleyone. Não era igual ao nosso, era até bem, bem diferente, pois era redondo e parecia uma 

alforreca gigante. 

 Agora sim, vamos começar a história: esse menino chamava-se Aley e gostava muito de 

passear pelo rio Anbry onde havia várias espécies de peixes, uns nadavam depressa, outros 

devagar. Nesse dia de inverno, depois do passeio habitual, o menino foi para casa onde o 

esperavam, já ansiosos, os pais, o Senhor e a Senhora Aly. 

- Onde estiveste, meu filho? - perguntou a mãe, com a voz a tremer. 

- Estive a passear junto ao rio Anbry. 

- Eu estava tão preocupada contigo!! 

- Desculpa, mãe! Sabes que eu gosto de explorar.  

Um tempo depois, Aley decidiu ir dar um passeio ao planeta Terra. Pediu aos pais, que o 

autorizaram, foi para o seu carro especial e pensou: 

- Onde será essa Terra? Acho que fica noutro universo. Vamos lá viver uma aventura no 

planeta Terra! Venham comigo. 

 Durante a viagem o menino não conseguia controlar o carro que começou às voltas e 

às voltas … o menino gritava: 

- Aaaaaaaah!!!  

E lá foi ele aterrar na Terra, quer dizer, despenhar-se na Terra, hehehe. Quando 

acordou, viu que estava em cima de um jardim duma casa. Como era já de noite, entrou por 

uma janela da casa, que conseguiu abrir, e viu uma menina ajoelhada aos pés da cama, a 

rezar, a quem cumprimentou alegremente: 

- Olá! 

- Olá… – respondeu a menina, levantando-se, um pouco receosa. 

- O que é isso debaixo dessa árvore? – perguntou ele, curioso, apontando para um 

pinheiro colorido e reluzente com muitas bolas e fitas e que tinha por baixo uma grande caixa 

de cartão com umas figurinhas maiores a adorar uma figurinha bebé. 

- Isto é um presépio com o menino Jesus. 

- E quem é esse menino Jesus? 

- Quem é?? – disse a menina admirada. – Jesus foi um homem que nos salvou a todos 

das guerras e nos deu paz, alguém que nasceu e morreu há muito tempo atrás só para salvar a 

Humanidade! 

- Ah! Está bem! 
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O menino perguntou, curioso, à menina: 

- Que dia é hoje? 

- Hoje é Natal! - exclamou a menina. 

- E, já agora, como te chamas? 

- Eu chamo-me Guida. 

- Que lindo nome tu tens, Guida! 

- Obrigada. – disse ela com ar orgulhoso. - E o teu nome qual é!? 

- Aley. 

Durante um tempo estiveram a olhar um para o outro. 

- De onde vens, Aley? 

- Eu vim doutro universo, chamado Universo de Aleyone, e vivo no planeta chamado Eris 

que é muito pequeno, mas muito bonito. Já agora, o que é que acontece de especial, no Natal? 

- No Natal há uma pessoa muito simpática e amorosa que dá prendas aos meninos de 

todo o mundo. Chama-se São Nicolau, mas é mais conhecido por Pai Natal. Ele mora no Pólo 

Norte, mas numa única noite por ano, de 24 para 25 de dezembro, viaja com o seu trenó 

puxado por renas para oferecer prendas às crianças de todas as nações. 

- Às crianças todas?! Deve ter muito trabalho, esse Pai Natal! 

- Ele tem a ajuda dos seus amigos duendes que ao longo do ano vão fazendo os 

presentes para os meninos. Também usa um pouco de magia para poder entregá-los numa só 

noite … quer dizer, acho eu! Nunca nenhum menino o viu… mas sabemos que ele existe e que 

é muito nosso amigo! 

- Queres ir ao Pólo Norte conhecer o teu amigo Pai Natal, Guida? 

- Como?? É impossível!!! 

- É possível, sim! Porque eu tenho um carro especial que voa, Guida. 

- Fixe!! Tens muita sorte, Aley. 

- Eu sei! A minha terra tem só destes carros e são muito especiais para nós. 

- Vamos lá, então! 

E lá foram eles. Já no Pólo Norte, muitas horas depois do início da viagem, começaram 

a ouvir uma linda música e foram com toda a velocidade ver donde ela vinha. 

- Olha, são os duendes do Pai Natal a trabalhar!!! – disse Guida, corada de alegria. 

- Pois é, tens razão. 

Então saltaram do carro para o chão e tocaram à campainha. 

- Estou ansiosa!!!! – disse a Guida, um pouco envergonhada. 

- Também eu! – respondeu Aley. 

Entretanto, um duende foi à porta e abriu-a. 
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- Uau! Que lindo sítio para fazer brinquedos!!! – disse Guida admirada. 

-Pois é, também é aqui que o Pai Natal trabalha. – informou o duende. 

- Já agora, onde está o Pai Natal? Podemos conhecê-lo? Por favor?! – pediram em 

conjunto. 

- O Pai Natal está lá em cima, a primeira porta, à direita, número 32. É uma porta muito 

grande. – explicou o duende. 

- Obrigada, duende do Pai Natal! 

- Podem-me tratar por Dindinho, e de nada. 

- Está bem, Dindinho!  

Falaram com o Pai Natal que lhes explicou que tinha muito trabalho para oferecer 

presentes a todos os meninos, mas que valia bem a pena, pois as crianças de todo o mundo 

seriam felizes nessa noite. 

Mas a hora da partida tinha chegado. Aley e Guida despediram-se do Pai Natal e 

voaram até casa dela. 

Quando chegaram, o sol estava quase a nascer, então, antes que acabasse aquela 

noite mágica, a menina pediu a Aley que contasse, no seu Universo que, na Terra, havia a 

Festa de Natal para comemorar o nascimento do Menino Jesus e lembrar aos Homens, uma 

vez por ano, que devemos viver sempre em harmonia, paz e amor. Lembrar a todos os 

governantes que devem tratar todas as pessoas de igual maneira e que devem garantir que 

todas tenham direito à educação, alimentação, habitação, saúde e outros direitos, 

principalmente as crianças! Aley compreendeu que na Terra todos merecem ser tratados com 

amor e carinho. Que linda lição! 

O menino concordou que iria contar tudo, claro, para que no seu planeta também se 

festejasse aquela festa tão bonita! Depois de se despedir de Guida, lá seguiu ele para o seu 

mundo e, pelo caminho, ia propagando esta ideologia que só traria o bem a todos! 

Feliz Natal, Aley e Guida! Feliz Natal, meninos e meninas de todo o UNIVERSO!! 

 

FELIZ NATAL E PAZ A TODA A HUMANIDADE! 

OBRIGADA, JESUS! 

Guiduxa 
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Um conto de Natal 

 

 Era uma vez há muitos anos atrás um senhor de barbas brancas e um fato vermelho a 

quem davam o nome de Pai Natal. 

 No ano em que sucedeu a história que vou contar, o Pai Natal comeu muitos doces. Todos 

os dias comia rebuçados, chocolates, muitos doces… Claro que ficou muito gordo.  

Um dia à noite os duendes do Pai Natal tentaram entregar os presentes, mas como eles 

eram trapalhões, ao estarem na brincadeira acabaram por empurrar o saco dos presentes e os 

presentes caíram ao chão e partiram. 

 Os duendes já não sabiam o que fazer. Era dia de Natal e o Pai Natal continuava a comer 

doces e ficava cada vez mais gordo. Parecia não se importar. 

 O Pedro que vivia numa casa perto do Pólo Norte, não queria que o Pai Natal entregasse os 

presentes às crianças. Era um bocadinho de inveja.  

 Quando Pedro chegou lá avistou uma casa grande, toda vermelha, com a lareira acesa. Era 

uma casa que estava no alto de uma montanha. Tudo estava branquinho e à porta estavam as 

renas que pareciam estar desconfiadas. Aquele menino ali, naquele sítio não era normal. O 

Pedro subiu a montanha e bateu à porta, mas como o Pai Natal estava demasiado gordo, 

demorou a ir abri-la. 

 Ao ver o Pai Natal muito gordo, Pedro ficou preocupado pois assim já não podia entregar as 

prendas. Depois de ver o Pai Natal naquele estado, Pedro pensou que as crianças poderiam 

ficar muito desanimadas e tristes. 

 Então ficou demasiado preocupado e, virou-se para o Pai Natal e perguntou-lhe: 

 -Porque é que estás tão gordo? Estás pesado e custa-te caminhar. Como vais levar as 

coisas do Natal por essas terras fora? 

 - Eu comi muitos doces e acabei por ficar gordo – queixou-se o Pai Natal, continuando – Eu 

estou arrependido, e a minha intenção não era ficar gordo. Agora o que quero é voltar a ficar 

como dantes. 

 Depois desta resposta Pedro esteve, horas e mais horas, a pensar numa solução para o Pai 

Natal voltar ao normal até que teve uma ideia. 

Pedro então disse ao Pai Natal que para voltar ao normal teria de fazer muito exercício físico 

e, claro está, deixar de comer doces. Também lhe disse que compreendia que ele tivesse 

comido tanto porque os doces são bons, especialmente os chocolates, mas não podia ser. 

Tinha de mudar. 

O Pai Natal começou a fazer exercício e de tanto correr e saltar conseguiu emagrecer 

bastante e ficar como dantes.  
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Pedro ficou muito contente por ter ajudado o Pai Natal e, quando o encontrou, deu-lhe um 

grande abraço. 

Desde aquele dia Pedro nunca mais quis que o Pai Natal faltasse, pois ele tinha 

compreendido o espírito de Natal. 

 

  

         Gulosa 
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Conto de Natal 

O cão misterioso 

Era uma vez um menino chamado Constantino. Tinha 9 anos e não ia à escola. 

Vivia com a sua mãe ao relento porque, num certo dia, os pais perderam a 

casa por não a conseguirem pagar. 

Tanto a mãe como o filho trabalhavam na rua. Faziam dinheiro com a simples 

profissão, se é que se pode chamar assim, de vendedor ambulante.  

O Constantino era muito trabalhador e amado pela sua mãe. O pai tinha 

morrido num momento trágico. Naquela noite infeliz, enquanto os três dormiam 

numa zona muito perigosa, um grupo de assaltantes quis roubar o pouco que 

tinham. Mas o pai, agindo com o coração, tentou salvar o filho e a sua mulher. 

Enquanto impedia a mãe de fazer algo que a prejudicasse, o Constantino viu o 

pai a ser espancado até morrer.  

 Como era um rapaz forte e determinado, ultrapassou tudo, apesar das 

saudades e da raiva que sentia quando se lembrava do que viu e, 

principalmente, por não ter conseguido ajudar o pai enquanto era espancado.  

Mesmo assim, considerava-se um ótimo miúdo. Jurou que iria lutar contra tudo, 

para conseguir ajudar a mãe, que ocupa todo seu coração. 

Estávamos em dezembro. Aproximava-se o natal e, por isso, faziam algum 

dinheiro com os enfeites, os pinheiros, as prendas e as roupas quentes que 

vendiam.  

O Constantino sentia pena quando olhava para tudo o que vendia. Ao reparar 

na felicidade dos meninos, quando compravam os brinquedos que ele nunca 

teve, mas sonhava ter, a sua tristeza era cada vez maior. Mas ele sentia que o 

amor da mãe era suficiente para ser feliz. 

Numa certa manhã, a mãe disse-lhe: 

- Um dia vais ter tudo isto. Tu mereces! 

Tentando fazer de conta que não percebia do que a mãe falava, porque não 

gostava de a ver triste, perguntou: 

- De que é que estás a falar? Não percebo. 

E a mãe respondeu: 

- Sei que gostas destes brinquedos, não deves fingir que não. Sou tua mãe e 

conheço-te melhor que ninguém. Peço-te desculpa por não ter dinheiro para os 
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comprar e também por teres de trabalhar, mas nós precisamos de dinheiro 

para sobreviver. 

Admirado, o menino disse: 

- Obrigado, mas tu não tens culpa de nada. 

O Constantino fazia anos em 20 de dezembro. Por isso, foi passear pela 

cidade. Viu muitas luzes a brilhar, o que lhe encheu o coração de esperança. 

Passou por montras repletas de brinquedos e de outras coisas que sonhava ter 

nesse dia, mas também no natal.  

À noite, quando procuraram um sítio para comer, a mãe colocou velas num 

pequeno bolo que lhe tinha sido oferecido pela dona de uma pastelaria que 

ficava perto do local onde costumavam vender os seus produtos. Cantou-lhe os 

parabéns ao ouvido, numa música que lhe aconchegou a alma. Sentiu-se muito 

feliz e chorou, enquanto a mãe o abraçava. 

Quando comia um pedacinho de bolo, um enorme cão preto, que por ali 

andava, aproximou-se e farejou os dois. Parecia esfomeado, nervoso e, sem 

que contassem, atirou-se ao Constantino. Para o defender, a mãe colocou-se à 

sua frente. Foi então que caiu e bateu com a cabeça numa pedra. 

Muito assustado, o Constantino correu para pedir ajuda a alguém que 

passasse. Como não encontrava ninguém, continuou a correr até se perder nas 

ruas estreitas escuras. 

Quando voltou a encontrar o sítio onde estava com a mãe, viu apenas os 

restos do pequeno bolo. Alguém que passava, disse-lhe que a mãe tinha sido 

levada para o hospital. 

No dia seguinte procurou a mãe, mas não o deixaram entrar. Voltou para o sítio 

onde costumavam vender, mas sentiu-se muito sozinho e infeliz. Tinha muita 

raiva daquele cão que o tinha separado da mãe que amava. 

Chegou a noite de natal. O Constantino sentiu que a rua estava mais fria e 

escura do que nunca, apesar das luzes continuarem a acender e apagar. Não 

tinha medo, mas estava sozinho e triste. 

Sentiu-se tão cansado, que acabou por adormecer em cima de uns velhos 

papéis de jornal. A meio da noite, acordou e sentiu que estava quentinho. Ficou 

assustado, mas reparou que estava encostado ao cão preto que o protegia 

com as suas enormes patas e com o seu pelo fofinho. 
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Percebeu que o cão não tinha tido más intenções. Apenas estava esfomeado 

e, por isso, se atirou ao bolo daquela forma agressiva. Para se redimir, deu 

aconchego ao Constantino que, na noite de natal, sentia a falta da sua mãe. 

Quando ladrava, o cão parecia sorrir para Constantino e até os seus olhos lhe 

pereciam meigos e sinceros. Os dois entenderam-se como se já se 

conhecessem há muito tempo.    

Assim, e como se fosse mais um pedido de desculpa, o cão levou o menino, 

nas suas costas, até ao hospital. Parecia que estava a viver uma fantasia, tal 

como via nos desenhos animados, apesar de poucas vezes, porque não tinha 

casa nem televisão. 

Já no hospital, os dois tinham os olhos fixados numa porta giratória que o 

Constantino tanto gostava de ver. Lá ao fundo havia qualquer coisa mais 

luminosa que os enfeites e as luzes de natal. Era a sua mãe que vinha muito 

feliz. Rapidamente, o menino desceu das costas  

do cão e, a chorar, correu para ela e abraçou-a.   

 - Mamã! – Gritava o menino em lágrimas.   

- Estás aqui. Ansiava ver-te, Constantino. Quero contar te uma coisa. – dizia a 

mãe, beijando o filho. 

- Conta, conta mamã! - Exclamou o menino. 

 - Enquanto estive aqui, disseram-me que iríamos ter direito a uma casa e que 

tu irás para a escola. 

O menino ficou tão feliz que não conseguiu conter as lágrimas que lhe 

encheram o rosto. Virou-se para trás e tentou encontrar o cão, o amigo que o 

tinha ajudado. Mas apenas conseguiu ver as suas pegadas, que tentou seguir.  

Abraçados, o Constantino e a mãe repararam que aquelas pegadas os levaram 

até à sua nova casa. Mas o cão não estava lá. 

Os dois foram muito felizes na sua nova morada e, em cada uma das noites de 

natal que se seguiram, o Constantino colocava, à sua porta, um pedaço de bolo 

que sempre desaparecia no dia seguinte, apesar de ali ficarem marcadas as 

enormes pegadas do cão. 

Ao vê-las, Constantino sorria de felicidade, por perceber que podia ajudar, 

como um dia tinha sido ajudado. 
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Constantino tornou-se muito feliz. Percebeu que os pequenos gestos lhe 

enchiam o coração e que todos deveríamos dar sem ter a preocupação de 

receber. 

 

 

Jacinto Freitas 
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Um natal trabalhoso 
 

  Era uma vez um rei, mas pensam que é um rei qualquer? Se pensam, 

estão enganados, sabem porquê? Eu vou vos explicar: ele é o rei Natal, mas 
todas as pessoas o conhecem pelo rei das crianças, porque pensam que ele 

ajuda as crianças mais carenciadas e vai aos hospitais animar os 

hospitalizados. 
  Agora vou vos dizer como ele é verdadeiramente: é ganancioso, egoísta, 

resmungão e não gosta de crianças, ele realmente o que queria era chamar a 
atenção dos pequeninos para serem seus criados e para serem encarregados 
das suas maldades. 

   O rei queria ficar com todas as crianças do mundo, mas como isso não 
iria ser fácil, resolveu todas as noites de Natal ir dar às crianças um beijinho 

para elas acordarem e ele levá-las-ia, como ele dizia, para a casa onde os 

sonhos se realizam, que, na realidade, era mais um inferno. 

O rei fez isso todos os natais e sempre resultou, menos com um menino 

chamado Máximo, que tinha um sorriso corajoso. 

Bom, esse rapaz era especial porque nunca acordava com nada só com 
os beijos suaves dos seus pais. 

O rei Natal não desistiu e em vez de ir à noite, ia durante o dia. Entrava 
na escola e dava beijos a todos os meninos e meninas, mas o Máximo não 

deixava, pois a sua mãe não queria que ele falasse com pessoas 

desconhecidas. 
Máximo reparara que os seus melhores amigos, o José, a Maria do Mar, 

a Leonor e o Afonso tinham desaparecido. Ele estava a desconfiar daquele rei 

Natal, que nunca tinha estado na escola e que agora ia lá todos os dias para 

tentar dar beijos às crianças e estava sempre muito agitado. 

O Máximo achou melhor fazer queixa às autoridades. Estas disseram 

que era um disparate, os únicos que acreditaram foram os seus pais. A seguir, 

foram à internet pesquisar sobre ele e lá estava a descrição, a verdadeira! 
O miúdo tinha razão, agora tinham que procurar a sua casa o que não 

deveria ser difícil, porque num livro que vira no supermercado sobre o rei Natal, 

dizia que ele morava num país de magia chamado: “Sonho nunca perdido”. Era 

o sítio onde os sonhos de Natal voam pelo ar como o vento, o sol é feito da 
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felicidade das pessoas e as casas são feitas de prendas que é a coisa 
preferida das crianças.  

Máximo estava muito excitado. Fez as malas o mais rápido que 

conseguiu e pôs-se no avião particular que toda a gente tinha, pois o rei Natal 
tinha oferecido um, enquanto se fingia de bom. 

Os pais, um pouco preocupados, hesitaram muitas vezes sobre a 

viagem:  
- Meu filho, queres mesmo ir a essa viagem, não é um pouco perigoso?- 

perguntou a mãe arrepiada.  
- Não mãe, vai ser giro, não nos vamos magoar e também temos que ir 

porque temos que encontrar os nossos amigos. - respondeu o Máximo muito 

confiante.  
- É isso mesmo que vamos fazer- disse o pai - Lara, não estejas 

preocupada, vamos ser como o nosso corajoso filho - encorajou o pai. 

Pelo caminho, houve uma enorme turbulência de chocolates que era 

aquela que se precisava de passar para chegar ao lugar dos sonhos, um país 

chamado Sonho Nunca Perdido. 

Quando chegaram, ficaram boquiabertos pois os duendes foram 
acompanhá-los até à casa real, que era mesmo um sonho. 

Máximo adorou aquele lugar, queria viver lá, só que agora o mais 
importante era salvar os seus amigos, porque se ficassem ali, seriam criados 

pelo rei Natal e ficariam maus. 

Quando entrou no palácio, a primeira coisa que fez foi tirar uma 
fotografia com o seu telemóvel ao rei Natal a dar ordens e a fazer mal às 

crianças. 

Os pais do Máximo foram logo mostrar estas fotografias à polícia.  

Entretanto, o Máximo fazia tudo para agradar o rei Natal e assim ganhar 

a sua confiança. Estava inseguro, mas de começo disse ao rei Natal que 

estava disposto a fazer tudo o que ele quisesse. No fim, foi às instalações 

secretas que entretanto o rei Natal já lhe tinha mostrado e fechou a rede de 
internet pois os seus amigos estavam ligados à internet para fazerem o que ele 

mandava. O rei também  estava ligado porque, afinal, era um robô!  
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Pouco depois, as autoridades chegaram e lá estava ele deitado no chão 
sem forças para se poder defender e os seus amigos estavam agora melhor do 

que nunca, mas tristes porque perderam o seu ídolo. 

A polícia prendeu-o. As crianças que ele raptou estavam tristes por 
terem perdido aquele que achavam que era amigo delas, mas felizes por se 

salvarem. 

Até que aconteceu uma coisa inimaginável, chamada “A magia de 

Natal”, nunca ninguém tinha visto tal coisa, sabem o que era? O Máximo voou 

pelos ares e uma luz iluminou-o, ele ficou a ser o «Rei Natal» mas com 
características melhores: ele era bondoso adorava crianças e, ainda melhor, 
queria ser igual aos outros e não diferente. 

Todas as crianças queriam ser como ele, mas perceberam que, um dia, 
se fossem bondosos e trabalhadores a magia de natal também lhes iria 

acontecer. 

 

 

Janota 
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Uma prenda para o Pai Natal 

 

Era uma vez um menino que desejava dar uma prenda ao Pai Natal. Toda a 

gente recebia prendas menos o Pai Natal. 

Ele pensou, e pegou nuns brinquedos que lá tinha espalhados pelo seu quarto. 

Mas havia um problema, ele não tinha como entregar ao Pai Natal. Ficou toda 

a noite acordado a trabalhar num projeto que ele tinha realizado. Pegou num 

carrinho de mão que estava no jardim, foi buscar duas rodas de um carro de 

madeira que tinha guardado. Colocou-as na parte de trás do carrinho de mão 

para se equilibrar. Arranjou umas latas, juntou-as todas e colocou-as em cima 

do carrinho para não chover. Pegou numa almofada e pôs no carrinho para 

ficar mais confortável. Com a ajuda do seu pai, meteu um vidro na parte da 

frente e uma pequena porta na parte de trás do carrinho de mão para ele poder 

entrar. 

Ele tinha sete cães, arranjou uma corda para quando tivesse de viajar para o 

Polo Norte já ter como transportar o carrinho de mão de um lado para o outro. 

Mas tinha uma dúvida e perguntou ao seu pai:  

- Pai, é possível ir até ao Polo Norte?  

- É quase impossível, só os cientistas é que conseguem!- respondeu o pai. 

- Porquê? Querias ir lá?- perguntou o pai. 

O menino, triste responde àquela pergunta: 

- Sim, pai! Toda a gente tem prendas, menos o Pai Natal que tem o trabalho 

todo.  

O menino com um ar de tristeza foi para o seu quarto e pensou para si próprio: 

-“ Quem me dera que o Polo Norte fosse aqui perto, assim já podia entregar a 

minha prenda ao Pai Natal ”- pensou ele.     

Pensou, pensou, pensou…, até que teve uma ideia espetacular, podia escrever 

uma carta para o Pai Natal. Seria uma boa ideia. Deu asas à sua imaginação e 

começou a escrever: 

Querido Pai Natal: 

Este ano queria fazer-te uma surpresa no dia 25 de dezembro… 

Sei que é uma época muito atribulada e andas muito atarefado com as 

encomendas, nem tens tempo para pensares em ti! Não é verdade? 
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Para mim tu és mais especial do que as prendas, és uma pessoa excecional, 

preocupas-te mais com os outros do que contigo próprio. Quem me dera que 

toda a gente fosse tão bondosa e amiga com tu. Levas alegria e proporcionas 

sorrisos a todas as crianças do mundo inteiro… 

Um abraço do tamanho do Polo Norte. 

                                                                                          Amigo especial! 

Meteu-a num envelope e colocou-a no correio. 

Quando a carta chegou ao Pai Natal, ele pensou: 

-“ Que estranho, este envelope não diz para quem é o presente que eu vou 

entregar. Diz que quer dar-me um presente a mim próprio!” Leu o Pai Natal. 

Ele achou um pouco estranho, porque não dizia de quem era, que era o mais 

importante. 

O menino achava que se tinha enganado em alguma coisa, não recebia 

notícias há muito tempo. Pensava que o Pai Natal não tinha lido a carta. 

Desceu as escadas para ir para a sala onde se encontrava o pai e a mãe, 

sentados no sofá um ao lado do outro a ver um programa de televisão, e o 

menino perguntou-lhes: 

- Pai, mãe, vocês quando eram pequeninos, alguma vez quiseram dar uma 

prenda ao Pai Natal? 

Os pais responderam com uma frase ao mesmo tempo: 

“Não filho, antigamente nem se quer se pensava nisso! Eram tempos muito 

difíceis, faltava quase tudo, mas havia muito alegria e as crianças satisfaziam-

se com poucas coisas, por exemplo, um simples brinquedo de madeira e 

pequenas guloseimas.” 

Na noite de 24 de dezembro o menino ficou acordado pela noite dentro, a certa 

altura já se ouvia um som vindo lá do alto que dizia: 

- OH, OH, Oh… 

O menino ao ouvir aquelas palavras ficou sobressaltado e radiante de alegria 

correndo para a chaminé. Enquanto toda a sua família estava reunida na sala 

de jantar a partilhar estes bons momentos. 

Junto à chaminé estava o Pai Natal a colocar as prendas e, de imediato, 

aparece o menino com um brilho nos olhos dirigindo-se ao Pai Natal dando-lhe 

um grande abraço e oferecendo-lhe também a sua prenda com muito carinho. 
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O Pai Natal apercebe-se de imediato que o tal amigo especial era este menino. 

Retribuindo--lhe com um abraço ainda mais forte.  

                                                              

                                                                                 Joaquim Pereira 
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Um Final Feliz 
Olá! 
Eu sou o João, tenho 9 anos e vou ‐vos contar o meu Natal. 
Faltava uma semana para o Natal, e eu mais a minha mãe fomos fazer as compras de 
Natal. 
Eu estava todo contente, entra e sai de muitas lojas, tanta coisa bonita, comprei muita 
coisa. 
Ao sair de uma loja, vi um menino sozinho, triste, todo sujo e com a roupa rota. 
Perguntei á minha mãe porque de o menino estar ali sozinho. A minha mãe me disse 
que o menino, costumava estar ali muitas vezes e sempre sozinho. 
Fiquei triste por ver o menino ali assim, mas a minha mãe disse para irmos embora. 
Fui para casa, sempre a pensar no menino, ali triste e sozinho, nesta altura que 
estamos a chegar ao Natal. 
Passou dois dias e eu pedi á minha mãe para voltar á loja, para ver se o menino ainda 
estava lá. 
Minha mãe, não queria muito mas me levou à loja. 
Era dia 23 de Dezembro, a minha mãe disse que íamos então ver se o menino estava 
lá. 
Eu todo contente, fui a correr ao meu quarto e peguei em roupa para dar ao menino e 
peguei também num casaco, pois estava muito frio. 
Fomos então e estava lá o menino. 
Fui ter com ele e lhe perguntei o seu nome. 
Ele me respondeu que se chamava Rui. Eu também me apresentei. 
Lhe perguntei o porque de ele estar ali sozinho, e ele olhou para mim triste e baixou a 
cabeça. 
Fiquei triste por o ver assim, e comecei a falar com ele sobre mim. 
Ele começou a olhar para mim a ouvir com atenção o que eu estava a falar. 
Foi então que ele me disse, que a sua mãe e seu pai, não tem dinheiro para comprar 
nada, são muito pobres. Por isso é que ele está ali a pedir para ajudar os seus pais. 
Eu lhe perguntei se queria a roupa que eu lhe levei, ele todo contente me disse que 
sim, mas também precisava de dinheiro, para comprar alguma coisa, para comer, pois 
não tinha comido nada nesse dia.  
Minha mãe pegou nele e fomos a um café para ele comer alguma coisa.  
Ele aceitou e fomos. Minha mãe começou a falar com ele e perguntou pelos seus pais. 
O Rui ficou novamente triste e disse á minha mãe que seus pais estavam em casa, pois 
estavam doentes. 
Minha mãe olhou para ele e lhe perguntou a onde morava. Rui lhe disse que era ali 
perto. 
Foi então que a minha mãe lhe disse se podia ir com ele para conhecer seus pais. 
Rui hesitou, mas acabou por dizer que sim, pois tinha vergonha da sua casa. 
Fomos então a casa do Rui, chegando lá sua mãe abriu a porta e ficou muito admirada 
em me ver a mim e á minha mãe ali com o seu filho.  
Nos convidou para entrar. 

Nós entramos e a mãe do Rui nos convidou para sentar mas só tinha 3 bancos. 
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Minha mãe disse que não tinha mal, e queria saber se estava melhor, pois Rui lhe tinha dito 
que ele e seu marido estavam doentes. 
A mãe do Rui disse que não precisava de nada pois já estava melhor. 
Eu e o Rui fomos para um canto da sala que tinha lá um tapete velho e nos sentamos lá a 
conversar enquanto as nossas mães estavam a falar. 
Passado algum tempo minha mãe disse para irmos embora pois já se fazia tarde. Fiquei triste 
pois não queria deixar o Rui, porque gostei de o conhecer. 
O Rui e sua mãe nos trouxeram á porta e eu prometi ao Rui que ia voltar lá para o visitar. Rui 
ficou todo contente e disse que ia ficar á espera da minha visita. 
Fomos então embora. 
No dia a seguir, que era dia da ceia, minha mãe chamou por mim e me perguntou se eu queria 
levar comida a casa de Rui pois era dia de Natal e eles não tinham que comer. 
Fui a correr para a minha mãe e lhe dei um enorme abraço e disse que sim. 
Peguei num saco e minha mãe começou a meter comida para o saco. 
Fomos então a casa do Rui e quando ele abriu a porta ficou admirado em me ver ali. Foi a 
correr para chamar a sua mãe e veio novamente á porta e nos convidou a entrar. 
Minha mãe disse que tinha trazido comida para eles, pois era dia de Natal e toda a gente 
merece ter comida para comer. Também lhe disse que ia ver se conseguia arranjar um 
trabalho para ela e para seu marido. 
A mãe de Rui ficou toda contente e agradeceu muito a minha mãe. 
Minha mãe também trouxe um presente para todos. 
Rui sem saber como agradecer deu um enorme beijo á minha mãe e um abraço a mim. 
Nós nos despedimos e fomos embora mas minha mãe prometeu voltar com boas novidades. 
Cheguei a casa e fui para meu quarto e me pôs a pensar que afinal existe o milagre de Natal. 
Minha mãe ia ajudar os pais de Rui e Rui ia ter um Natal com comida e ia tudo mudar na vida 
de Rui para melhor…. 
E foi assim o meu Natal.                 
                                                                     FELIZ NATAL  
 
 
 
 
Jorge Jesus 
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Conto de Natal 

 

Ser boa pessoa 

 

No dia da véspera de natal, estava um menino a brincar chamado Pedro. 

Ele já estava impaciente a perguntar à mãe quando é que chegava o dia de natal para abrir as    

prendas, mas a mãe respondeu:  

- Calma, Pedrinho ainda falta um dia! 

- Mas eu quero abri-las! – disse o Pedro insistindo. 

- Tem calma, e vamos comprar as prendas que ainda faltam. 

Pelo caminho, encontraram um menino pobre na rua, só com um manto, a pedir uma esmola, 

então a mãe do Pedro com pena dele decidiu leva-lo para casa.   

Quando chegaram a casa, a mãe perguntou ao menino como se chamava, e ele respondeu: 

- Eu chamo-me Rui, e a senhora? 

-Eu chamo-me Beatriz. 

E o Pedro metendo-se na conversa disse: 

- Eu chamo-me Pedro! 

Na ceia de natal, já à mesa a mãe do Pedro (Beatriz) perguntou ao Rui, o que queria no natal 

 como prenda, e ele respondeu: 

- Eu como gosto tanto de ler e preciso de um grande amigo para me acompanhar sempre, 

 queria um livro. 

- Só isso?! – perguntou a mãe admirada. 

- Sim, se me dessem um livro, já ficava muito contente. 

No dia seguinte, o Pedro começou a cantarolar pela casa: 

- É natal! É natal! É natal! 

Toda a gente no mundo estava feliz, menos o Rui, que estava com receio que se esquecessem  

dele. 

Quando chegou a meia noite, as crianças recebiam brinquedos, os adultos roupas, tecnologias 

e doces, menos o Rui, que não recebia nada. 

Quando chegou a vez do Rui receber a sua prenda, ele ouviu o seu nome, ficou surpreendido,  

e disse:  

- É para mim? 

E toda gente respondeu em coro: 

- Sim é!!! 
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O Rui quando abriu a sua prenda, viu que era um livro, e logo aquele que ele mais gostava, 

ficou muito contente e exclamou: 

- Mas é um livro! 

- Sim Rui - disse a senhora Beatriz - não era o livro que tu gostavas! 

 Ele todo contente agradeceu à senhora Beatriz. 

De seguida, o Pedro falou em voz alta que aviam mais prendas para abrir, então o Rui rece- 

beu mais brinquedos, e as crianças ficaram a olhar para a alegria dele, mas com um pouco  

inveja, entretanto algumas das outras crianças recebiam livros e o Rui ficava a olhar com um ar 

de tristeza porque eram os livros que lhe chamavam mais a atenção. 

Quando já todas as prendas tinham terminado, alguns dos meninos falaram com o Rui se queria 

trocar alguns dos livros por brinquedos, e ele logo aceitou. 

Desde ai o Rui foi sempre um grande leitor, nas fichas da escola começou a tirar boas notas e  

sempre teve boa cultura. 

Quando ele ficou mais velho decidiu ter como profissão, escrever contos para crianças.  

Ele ficou a ser muito conhecido, e um dia foi declarado, como um dos melhores escritores de 

contos para crianças. 

Aproximava-se mais uma festa de natal, e o Rui ouviu a senhora Beatriz falar ao Pedro que 

estavam com poucas possibilidades financeiras. 

No dia de natal quando chegou a meia noite, o Rui quis dar uma prenda à senhora Beatriz como 

recompensa de todos os anos que ela o acolheu, dirigindo-se a ela  disse: 

- Este dinheiro, é metade das vendas dos contos que eu escrevi ao longo dos anos, e queria que 

aceita-se como agradecimento por tudo o que fez por mim. 

A senhora Beatriz ficou muito emocionada, até lhe vieram as lágrimas aos olhos, e num ato de 

agradecimento ao Rui disse-lhe: 

- Tu  para mim serás sempre como um filho! Adoro-te! 

Se tu um dia fizeres um ato muito bom, por uma pessoa um dia poderás ser recompensado. 

 

 

 

 

                                                                                           José Castiçal 

 

 

 

Contos de Natal 2015  -  95



 

Páginas de um Natal 

 

Numa aldeia muito distante, uma menina chamada Natália, vivia com a sua 

avó.                                                        

Como o natal já estava quase a chegar ela estava em pulgas para celebrar o 

nascimento de Jesus. Claro que também gostava do Pai Natal, das prendas, de 

deixar uma meia em cima da chaminé…. Mas do que ela gostava mais era de 

conviver em família pois os pais estavam emigrados na Alemanha e só vinham 

a Portugal uma vez por ano. 

 Contudo, o que foi surpresa das surpresas foi o presidente da junta daquela 

aldeia convidar todos os habitantes para uma ceia de Natal. 

Quando a menina foi contar á avó aquela notícia, a primeira coisa que ouviu 

foi: 

- Aaaaaaaaaaaaaaaaahhh! – gritou – podias ter avisado antes, tenho de 

aparecer com uma roupa decente! Não posso aparecer vestida desta forma! 

Vou comprar uma coisa assim jeitosa. Vai dando a notícia aos teus pais. Chau! 

Quando a avó saiu, batendo com a porta, Natália foi a correr como um 

foguete em direção ao telefone: 

- Mãe, pai, ouçam - disse ela irrequieta- aqui o presidente da aldeia 

convidou-nos para uma ceia de Natal e como vocês são de cá, de certeza que 

vai aceitar ter-vos na ceia, talvez… 

- Filha, acalma-te! Eu e o teu pai queremos dizer-te uma coisa – interrompeu 

a mãe num tom muito triste. – Aqui na Alemanha baixaram-nos o ordenado, o 

que nos impede de pagarmos o voo para Portugal…  

A rapariga desligou imediatamente o telefone e foi a correr para o quarto 

com as lágrimas no rosto. 

Quando a avó chegou a casa, ouviu uns choros vindos do quarto da menina. 

Ela já sabia o que se passara, pois os pais, depois de terem falado com a filha, 

ligaram-lhe a contar. 

A avó aproximou-se da Natália, e disse: 

- Estás muito triste! 

- O que é que acha? Os meus pais só têm férias uma vez por ano, e agora 

nem dinheiro têm para cá vir. -Exaltou-se a Natália. 

Contos de Natal 2015  -  96



Viajou por ali um silêncio que durou alguns minutos, e minutos que se foram 

transformando em horas. A avó, já farta, pegou numa caixa que estava 

escondida debaixo da cama e disse: 

- Eu sei que deves estar a sofrer muito, mas já que os teus pais não podem 

vir a Portugal, vamos nós para a Alemanha! 

- Mas, onde é que vamos arranjar dinheiro para o voo? - interrogou a 

Natália. 

- Esta caixa que tenho aqui são as minhas poupanças que devem conter o 

dinheiro suficiente para pagarmos o voo- respondeu a avó. 

- Então, vamos partir amanhã de manhã!-disse a rapariga entusiasmada. 

Mas o que elas não sabiam era que os pais mentiram, pois o que eles 

queriam era, fazer-lhes uma surpresa, vindo para Portugal. 

No dia 21 de dezembro (3 dias antes da ceia de Natal) aconteceu uma 

troca de voos, os pais vieram para Portugal, e a avó e a neta lá foram para a 

Alemanha. 

Quando a Natália chegou, sentiu-se um pouco perdida, porque, na 

verdade, ela não sabia onde os pais moravam. A Alemanha é um país muito 

grande e ela não sabia falar alemão. 

Agora começava a pensar que seria melhor a avó ter mandado o dinheiro 

por correio. Mas também sabe-se lá se ele chegava a tempo! 

Ficaram ali perdidas, até que a avó teve a excelente ideia de irem para um 

hotel. Mas agora a questão era “onde vamos encontrar um hotel”? 

O melhor que tinham a fazer era procurar. No entanto, por mais que 

procurassem, não havia hotéis disponíveis. 

Na Alemanha, os hotéis deviam ser as coisas mais consumidas!  

Elas já exaustadas, decidiram descansar ao pé de um restaurante. Lá, 

ficaram encantadas como a beleza do Natal sobressaía tanto; a neve realçava 

o branco que transmitia a paz entre todos, as luzinhas a piscar simbolizavam a 

alegria da população e as casas apresentavam um longo espaço para se 

conviver em família. 

Aquilo estava a ser tão bonito, até que uma pessoa, não se sabia se era 

homem ou mulher, começou a aproximar-se, aproximar-se e… Zás! A carteira 

da avó tinha desaparecido!!! 

 Ela até pensou, em segui-lo, mas as suas ancas já não eram o que foram.  
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Sem dinheiro mesmo que elas procurassem um hotel, não tinham como 

pagar. Agora, a única opção era encontrarem mesmo os pais da Natália.  

Mas já se fazia noite, e procurar às escuras não era nada agradável. A 

Natália e a avó tiveram de dormir na rua. 

No dia seguinte, a Natália acordou muito cedo. Como só faltavam dois dias 

para o Natal, ela não conseguiu resistir e começou a cantar uma música 

natalícia:  

-Toca o sino, pequenino,  sino de Belém. Já nasceu o Deus Menino,  para 

nosso bem.   

Os alemães, primeiro, começaram a estranhar a língua, mas depois 

começaram a pensar que era algum espetáculo de animação.  

A rapariga, entusiasmada com o interesse dos alemães, começou a fazer 

umas danças que tinha aprendido nas aulas de balé. Com tanta animação, ela 

fez acordar a avó muito alegre. Pois não é para qualquer um, acordar logo de 

manhã e ouvir uma criança a cantar.  

De repente, as mulheres, os homens e as crianças começaram a dançar, 

tal era a diversão. 

Mas, agora em Portugal, os pais estavam muito preocupados e 

interrogavam as pessoas da aldeia, sobre o que tinha acontecido aos seus 

familiares, pois não sabiam deles. 

Dissidiram perguntar à Dona Maria de Lurdes, a pessoa mais cusca 

daquela localidade, de certeza que saberia alguma coisa sobre o 

desaparecimento da Natália e da avó. 

Claro que a Dona Maria das Lurdes contaria a vida privada de todos os 

habitantes que lá moravam. Contudo, se queriam saber onde é que elas se 

meteram, tinham de fazer aquele sacrifício. 

Quando entraram em casa dela, a senhora estranhou a presença dos pais 

da menina. A Dona Maria sabia que elas estavam na Alemanha, por isso foi 

direta ao assunto: 

- Vocês, não sabiam que a “pequerrucha” e a sua avozinha estão na 

Alemanha? 

- O quê? – Disseram os pais em coro. – Não pode ser! 
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Num abrir e fechar de olhos os pais foram logo marcar a viagem para a 

Alemanha, mas só poderia ser realizada no dia seguinte (24 de dezembro) pois 

os lugares estavam completamente lotados.  

Na Alemanha, já se fazia noite e um menino, que devia ter a mesma idade 

que a Natália, dirigiu-se a ela dando-lhe um livro. Ela tentou ler o livro, mas 

estava escrito em alemão, por isso não percebeu nada do que estava lá 

escrito.  

No dia seguinte, os pais já iam todos contentes para o avião. Não estavam 

muito preocupados, porque na verdade já sabiam onde iam encontrá-las.  

Chegados e encontrados desejou-se um feliz Natal e mataram-se 

saudades. 

A mãe virou-se para a menina e disse: 

- Eu e o teu pai este ano não compramos nenhuma prenda. Sabes porquê?  

- Não. – respondeu a rapariga, desanimada. 

- Porque achamos que ias gostar mais de ter um maninho.  

A Natália au ouvir aquilo ficou tão contente que se lhe pendurou no 

pescoço. 

Na consoada, a Natália tirou o livro que o menino lhe dera debaixo da 

mesa e pediu à mãe que o traduzisse. E sabem o que dizia? 

Contava esta história mesmo! 

 
 
 
 
 
 
 

 

Kikas Pinheirinha 
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Conto de natal 

Conta a lenda que um homem chamado São Nicolau tinha muito dinheiro, e era um homem 

também de coração muito generoso. A fama deste homem se estendeu pelo fato dele distribuir 

dinheiro entre os pobres, e dar presentes as crianças pobres que não tinha alegria na vida, e 

os presentes ajudavam a dar um pouco mais de alento a elas. Este homem morreu no dia 6 de 

dezembro, data esta que passou a ser o dia de São Nicolau, para homenageá-lo. E este dia é 

comemorado até hoje em muitos países do Oriente, e os pais dão presentes aos seus filhos, 

fazendo referência ao São Nicolau. Como o nascimento de Jesus Cristo ficava no mesmo mês 

que o dia de São Nicolau, aos poucos as 2 comemorações foram se juntando, e a tradição de 

dar presentes às crianças passou para o dia 25 de dezembro, junto com o dia de nascimento 

de Cristo. E reza a lenda, que São Nicolau traz os presentes dos céus todos os anos, e ele foi 

reconhecido como o 1ª Papai Noel de verdade em todo o planeta. 

Um aldeão russo, muito devoto, constantemente pedia em suas orações que Jesus viesse 

visitá-lo em sua humilde choupana. Na véspera do Natal sonhou que o Senhor iria aparecer-

lhe. Teve tanta certeza da visita que, mal acordou, levantou-se imediatamente e começou a pôr 

a casa em ordem para receber o hóspede tão esperado. Uma violenta tempestade de granizo e 

neve acontecia lá fora. E o aldeão continuava com os afazeres domésticos, cuidando também 

da sopa de repolho, que era o seu prato predileto. De vez em quando ele observava a estrada, 

sempre à espera... Decorrido algum tempo, o aldeão viu que alguém se aproximava 

caminhando com dificuldade em meio a borrasca de neve. Era um pobre vendedor ambulante, 

que conduzia às costas um fardo bastante pesado. Compadecido, saiu de casa e foi ao 

encontro do vendedor. Levou-o para a choupana, pôs sua roupa a secar ao calor da lareira e 

repartiu com ele a sopa de repolho. Só o deixou ir embora depois de ver que ele já tinha forças 

para continuar a jornada. Olhando de novo através da vidraça, avistou uma mulher na estrada 

coberta de neve. Foi buscá-la, e abrigou-a na choupana. Fez com que sentasse próximo à 

lareira, deu-lhe de comer, embrulhou-a em sua própria capa... A noite começava a cair... Não a 

deixou partir enquanto não readquiriu forças suficientes para a caminhada. E nada de Jesus! 

Já quase sem esperanças, o aldeão novamente foi até a janela e examinou a estrada coberta 

de neve. Distinguiu uma criança e percebeu que ela se encontrava perdida e quase congelada 

pelo frio... Saiu mais uma vez, pegou a criança e levou-a para a cabana. Deu-lhe de comer, e 

não demorou muito para que a visse adormecida ao calor da lare 

Cansado e desolado, o aldeão sentou-se e acabou por adormecer junto ao fogo. Mas, de 

repente, uma luz radiosa, que não provinha da lareira, iluminou tudo! Diante do pobre aldeão, 

surgiu risonho o Senhor, envolto em uma túnica branca! - Ah! Senhor! Esperei-O o dia todo e 

não aparecestes, lamentou-se o aldeão... E Jesus lhe respondeu: "Já por três vezes, hoje, 

visitei tua choupana: O vendedor ambulante que socorrestes, aquecestes e deste de comer... 
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era Eu! A pobre mulher, a quem deste a capa... era Eu! E essa criança que salvaste da 

tempestade, também era Eu..." "O Bem que a cada um deles fizeste, a mim mesmo o fizeste!" 

O Pai Natal estava a sonhar um lindo sonho, do qual não queria acordar. Era véspera de Natal 

e todos estavam felizes! Ninguém estava sozinho! Todos tinham família, e uma casa onde 

estar, com a mesa pronta para a ceia de natal e com comida para todos. Não havia pobreza, 

nem ódio, nem guerras. Todos eram amigos, não havia brigas, palavrões nem má educação, e 

o Pai Natal via como todos eram carinhosos uns com os outros. As pessoas que se 

encontravam nas ruas, a caminho de casa, cantarolavam alegremente músicas de natal, 

levando as últimas prendas para colocar debaixo do pinheiro. Nem cão nem gato estavam 

sozinhos nesta noite fria. Todos tinham um lugar aconchegado onde ficar. E o Pai Natal não 

conseguia deixar de sorrir, de tanta felicidade ao ver o mundo cheio de paz, amor e harmonia! 

Mas o Pai Natal acordou e viu que tudo não passara de um sonho maravilhoso, e ficou triste. 

Só algumas pessoas no mundo eram felizes, capazes de celebrar o natal em alegria, paz e 

comunhão com os seus, de terem um lar, comida, roupa e amor. Então o Pai Natal pensou: 

Terei de continuar a ajudar crianças e adultos a ter um Natal Feliz! Vou preparar as renas e o 

meu trenó, para enchê-lo com prendas e distribui-las esta noite, de modo a que, pelo menos 

uma vez por ano, haja alegria no coração de todos nós!. E assim o Pai Natal continua, ano 

após ano, a cumprir a sua tarefa, até que um dia possa ver o seu lindo sonho concretizado. 

Francisco frequentava o terceiro ano de escolaridade com muito bom aproveitamento. Era um 

miúdo admirável! Já vivera razoavelmente mas, atualmente, sofria as consequências da quase 

indigência do pai por, no início daquele ano, ter perdido o emprego. Era um bom trabalhador, 

mas a oficina fechara. Andava o miudinho muito triste e amargurado porque a fome, o frio e a 

tristeza eram o pão-nosso de cada dia naquela casa. Como habitualmente, ao aproximarem-se 

as férias do Natal, a professora mandou que os alunos fizessem uma redação sobre essa 

quadra festiva. O Francisco debruça-se sobre o papel e, numa letra mais adulta que infantil, 

intitula a sua composição de APELO e escreve: Menino Jesus: não acredito no que tenho 

ouvido dizer a teu respeito, ou seja, que só dás a quem já tem, e nada dás a quem nada tem! 

Explico-te porquê: eu sei que são os pais a darem essas prendas e não tu, que tens mais que 

fazer; se fosses tu, de certeza que davas a todos e, se calhar, em primeiro lugar aos mais 

pobres. Sim, eu tenho certeza que davas a todos e, se calhar, em primeiro lugar aos mais 

pobres. Sim, eu tenho a certeza que seria assim, pois nunca te esqueces que também 

nasceste pobre e pobre morreste. Não venho pedir nada para mim. Quero lembrar-me que o 

meu pai está há um ano sem trabalho e precisa de ganhar dinheiro para nos sustentar. Por 

isso, não te esqueças de lhe arranjar um emprego. Eu sei que Natal quer dizer nascimento e, 

olha, nós também nascemos e, com certeza, não foi para que morrêssemos já, sem dar 
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testemunho sobre a terra. Se assim fosse, como é que poderíamos dar os parabéns pelo teu 

aniversário?! Já agora podes ficar a saber que eu nasci no mesmo dia: nasci no Natal 

Lanterna Mágica 
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                                                  O Natal inesperado 
 

-Pai Natal, Pai Natal, temos um grande problema! As bruxas natalícias 

estão a preparar um ataque. Disseram-nos que vão sabotar a máquina dos 
presentes.- alertou o duende Medroso. 

-Ho, Ho, Ho. Calma Medroso nós alguma vez falhámos, não pois não? 

Então não vai ser desta vez que nos vão derrotar. Mas vamos ter que mandar 
dois duendes infiltrar-se no covil das bruxas e roubar-lhes as varinhas. Temos que 

mandar alguém Valente e corajoso, por isso é que vai o duende Ping Pong e o 
duende Feliz.- disse o Pai Natal. 

-E o que fazem os outros?- perguntou o Medroso. E o Pai Natal respondeu: 

-Os outros vão a casa das crianças de todo o mundo e analisam se eles se 
portaram bem ou mal. 

Lá foram os anões às casas das crianças e andaram a pesquisar. Desta 

vez houve um problema. Quase 50% das crianças portaram - se mal. 

 Embora tivessem menos trabalho, eles não queriam desapontar as 

crianças de todo o mundo. Então surgiu uma ideia do duende Engenhocas: 

-Vamos ver se a máquina foi avariada pelas bruxas, é que é muito estranho 
metade do mundo portar-se mal. 

E lá foram eles para a Fábrica dos Presentes ver se as bruxas já tinham 
feito alguma coisa. Quando chegaram lá, verificaram que tinha acontecido 

qualquer coisa, então o duende Engenhocas disse: 

-Vamos meter mãos à obra! 
Depois chegaram os duendes que se infiltraram entre as bruxas já com as 

varinhas nas mãos e disseram que a máquina só dava para ser arranjada com um 

feitiço, por isso eles tinham que voltar ao covil para tirar o livro de Feitiços das 

bruxas. Mas desta vez não correu tão bem, porque o Feliz queria ajudar um 

pinguim que tinha caído num buraco muito fundo e, ao puxá-lo, também lá caiu.  

-Espera um pouco, vou à Fábrica buscar uma corda de escalada.- disse o 

Ping Pong. 
Ele foi e voltou, mas as bruxas, para se vingarem, meteram uma pedra 

gigante em cima do buraco em que o Feliz caiu. O Ping Pong disse: 

-Espera mais um pouco, vou buscar uma picareta. 
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Quando voltou, finalmente, conseguiu tirar o Feliz lá de dentro. Foram 
buscar o livro de Feitiços, voltaram para a Fábrica e depois arranjaram a máquina 

com o feitiço Bum Badabum. A máquina passou a dar 99% de crianças que se 

portaram bem. 
As bruxas, chateadas, enviaram um postal para a caixa de correio da 

Fábrica a dizer: Acham que isto já acabou? Podem ter a certeza que ainda agora 

começou! 
Todos os duendes acabaram por ficar com medo, isso é normal, eu também 

ficaria. 
-Só há uma coisa a fazer: chamar o Pai Natal, ele sabe resolver esses 

problemas.- disse o Engenhocas. 

-Alguém sabe o número de telemóvel do Pai Natal?- perguntou o 
Engenhocas 

-Eu sei, é: 024 122 015.- disse o Medroso. 

Como agora já sabia o número de telemóvel do Pai Natal, o Engenhocas 

ligou-lhe e teve sorte que o Pai Natal atendeu. O Engenhocas disse: 

-Estou, fala o Pai Natal? 

-Sim.- disse o Pai Natal. 
  -Preciso que venha à Fábrica de Brinquedos rapidamente, se faz favor.- 

pediu o Engenhocas. 
-Ok, vou para aí assim que puder!- respondeu o Pai Natal 

O Pai Natal foi no seu trenó a magicar no que poderia estar a passar-se e 

como já estava a ficar sem dinheiro, as crianças podiam vir a não ter presentes. 
Quando chegou, muito aflito, veio a correr e perguntou: 

-O que é que se passa? 

-As bruxas estão a planear outro ataque.- disse o Medroso.  

-Nós precisamos de um plano.- pediu o Pai Natal. 

-Por isso é que o chamamos!- retorquiu o Engenhocas. 

-Ok, o plano é este: nós somos 500, então  dividimo-nos, uns vão destruir o 

covil das Bruxas enquanto outros ficam de guarda cá na Fábrica,- propôs o Pai 
Natal. 

-Certo, Pai Natal!- afirmaram todos os duendes em coro. 
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Então 250 foram atacar, mas não foram à Bruta, foram furtivos.  Pegaram 
nas varinhas de emergência, fizeram um muro indestrutível e foram para a 

Fábrica de Presentes. 

-Conseguimos, salvámos o Natal!- gritaram grande parte dos duendes. 
Ficaram muito felizes, mas, ainda tinham um problema, as crianças 

ouviram falar do assunto e foram procurar por todo o mundo o covil das bruxas. 

O Pai Natal teve que elaborar outro plano para encontrar as crianças e 
devolve-las aos seus pais. 

-Temos que criar outro plano, não é? Então é assim: peguem nas cabines, 
vamos junta-las ao trenó, e mal vejam as crianças, pegam nas cordas que estão 
ao vosso lado e atiraram a ponta para as crianças subirem.- ordenou o Pai Natal. 

Primeiro foram à América do Norte e entregaram às crianças todas daquela parte 
do Continente, depois foram à América do Sul e fizeram o mesmo. Depois foram a 

todos os outros Continentes e levaram as crianças às suas casas. 

Agora que o Pai Natal já tinha devolvido as crianças, ainda teve muito que 

trabalhar! Teve que distribuir os presentes. Mas o Pai Natal foi inteligente, pediu 

às renas para andarem mais rápido e ao Rodolfo, que também é uma rena, para 

brilhar mais e iluminar todo o céu. 
E foi assim, desta forma, que o Pai Natal salvou o Natal. 

 
 

Lemur 
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Um sonho de Natal… 

 

 Era uma vez uma menina que gostava muito do Natal. Certo dia, quando 

já faltava pouco para a tão esperada época do ano, a menina estava a ver um 

filme muito ansiosa, a contar os segundos para ver se o tempo passava mais 

depressa. 

O tempo foi passando e a menina começou a ficar com sono e resolveu 

ir para a cama para descansar. O entusiasmo com o Natal era tanto que mal 

deitou a cabeça na almofada adormeceu e o mundo dos sonhos tomou conta 

daquelas horas de descanso. Mas não foi um sonho qualquer como quase 

todas as noites sonhava, foi especial porque sonhou com a magia do Natal. 

No sonho a menina encontrava-se numa casa completamente diferente 

daquela onde morava. Quando olhou à sua volta, viu-se dentro de uma casa 

belíssima, encantadora e muito acolhedora. Os enfeites de natal eram imensos, 

as luzes piscavam intensamente e davam um brilho ainda maior à casa, e no 

jardim todas as árvores estavam cheias de luzes que iluminavam toda a rua. 

Mas o que ela mais gostava era do pinheiro que estava junto da lareira da 

casa, cheio de bolinhas verdes, vermelhas, prateadas e douradas e das fitas 

que envolviam os ramos do pinheiro e do presépio. Era a árvore mais bonita 

que já tinha visto, queria olhar para ela sem parar, pôr a mão para a sentir. A 

cabana feita de palha com os burrinhos, a manjedoura, as ovelhas, os 

pastores, o rio, as lavadeiras…tudo era tão belo, tão magnífico. 

O espanto e deslumbramento da menina era mais do que muito mas ela 

não queria perder nenhum pormenor daquilo que via, pois daquela forma tão 

especial tudo era novidade para si. Tudo o que via, tudo o que sentia e 

cheirava lhe fazia perceber que já era Natal. 

Assim, não conseguiu aguentar de curiosidade para saber de onde vinha 

o cheirinho a Natal que começava a sentir. Curiosa, deixou por uns instantes 

de contemplar a árvore e foi percorrer a casa para descobrir. Andou por todos 

os cantos até que entrou num corredor grande e sentiu um aroma muito 

agradável, seguindo o seu rasto foi ter à cozinha onde estava uma senhora 

baixinha mas muito encantadora, vestida com um vestido vermelho e branco, 

com o cabelo apanhado num puxo, usava uns óculos muito grandes que quase 
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lhe cobriam toda a cara. Era a Mãe Natal que estava alegremente a preparar 

as doçuras para a ceia de Natal. 

Com um pouco de medo mas com um enorme sorriso de alegria na cara, 

a menina aproximou-se e perguntou se podia entrar e a senhora acenou com a 

cabeça que sim, dizendo-lhe que a podia ajudar se quisesse. Era tudo o que a 

menina queria ouvir, pois estava desejosa de poder falar com alguém para 

saber mais sobre aquela casa e as pessoas que nela viviam. A pequena pôs 

um avental e, a pedido da senhora, começou a mexer a massa para os 

bolinhos de cenoura, enquanto ela polvilhava com canela o arroz doce e os 

mexidos. As rabanadas era o último doce a ser preparado, explicou ela à 

menina. 

Com um sorriso maroto nos lábios, a senhora ofereceu alguns bolinhos 

de cenoura à menina para ela provar, pedindo só que não os comesse todos 

porque queria deixar alguns para oferecer ao Pai Natal que é muito guloso e se 

não os visse na mesa ficaria ainda mais resmungão. 

O encanto da menina aumentava à medida que o tempo passava. Se 

não fosse a senhora a falar no Pai Natal nem se lembrava que também ele 

vivia naquela casa. Fez-se um clique na sua cabecinha e a menina pediu para 

o ver assim que fosse possível…tinha tantas perguntas para lhe fazer. Mas a 

Mãe Natal já não lhe pôde responder que sim, pois o Pai Natal encontrava-se 

com uma grande constipação, e ele estava a ver se conseguia ficar bom, para 

que pudesse entregar os presentes a todas as pessoas do mundo. A menina 

triste com o que ouvia, implorou novamente à Mãe Natal para que a deixasse ir 

visitar o pobre Pai Natal. A senhora, perante tanta insistência, lá concordou, 

pois pensou que talvez se ele visse uma criança recuperasse mais rápido, 

contudo, a mãe natal ainda propôs uma coisa à menina, ela tinha que 

conseguir convencer o Pai Natal a tomar xarope, pois ela já não conseguia 

fazê-lo. 

          A menina, muito contente, seguiu as indicações da Mãe Natal e foi ter a 

uma pequena sala onde o Pai Natal se encontrava. Quando ela bateu à porta, 

o Pai Natal deu ordens para que ela entrasse, e mal a viu os seus olhos 

brilharam, foi como se a constipação tivesse desaparecido. No momento em 

que a viu, maravilhado, sentiu-se logo muito melhor. 

 O Pai Natal quis de imediato conhecer aquela menina tão bonita que lhe 

bateu à porta. Conversaram por um bom tempo, e a maior surpresa para a 
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pequena, aconteceu quando o velhinho das barbas brancas, como às vezes ela 

e os amiguinhos lhe chamavam, a convidou para o ajudar a distribuir os 

presentes pelas crianças. Espantada com o que ouvia pediu-lhe para repetir de 

novo o pedido, pois não estava a acreditar. Oh oh oh disse ele, não queres 

dizer o mesmo logo, comigo, quando entrarmos na casa das pessoas? A 

menina quase nem conseguia abrir a boca, mas os seus olhos e o sorriso 

responderam por ela. 

 O tempo foi passando e a hora do jantar chegou. Reunidos à mesa o Pai 

Natal não deixou de reparar que, apesar de tanta alegria, os olhos da menina 

estavam tristes. E de uma forma doce perguntou-lhe se alguma coisa a estava 

a incomodar. A menina, envergonhada, disse que estava tudo bem, que aquele 

momento não era de tristezas e que por isso só de coisas boas deveriam falar. 

Mas, perante a insistência do Pai Natal, a menina disse que estava triste 

porque desde que a avó tinha morrido a sua árvore de Natal  tinha menos uma 

estrela a brilhar. Explicou-lhes como gostava da avó e da importância que tinha 

para ela… 

 Depois de uma longa conversa, o Pai Natal anuncia que chegou o tão 

esperado momento da distribuição dos presentes. A Mãe Natal apressou-se a 

entregar-lhes um pequeno lanche e a vestir-lhe os agasalhos quentinhos 

porque a noite ia ser muito longa. 

 Desceram as escadas que os levou até uma cave que parecia uma 

grande fábrica de brinquedos e começaram, juntamente com os duendes, a 

levar os presentes para o trenó que era magnífico, de cor vermelha e dourada. 

 De imediato foram buscar as renas em pares e ataram-nas umas às 

outras. A viagem começou e ambos gritaram “oh oh oh feliz natal para toda a 

gente”. 

 Um a um, os presentes foram caindo lentamente em cada chaminé, 

embrulhados num papel colorido com um laço, contendo uma mensagem de 

Natal especial. 

 A menina estava maravilhada com aquela experiência. A noite parecia 

não ter fim, tantos países, tantas casas visitaram, tantas crianças felizes… 

 Depois de muito tempo passado, finalmente chegaram a casa. O Pai 

Natal perguntou à menina se ela tinha gostado daquela magnífica e esplendida 

aventura. A pequena, com uma enorme convicção, disse-lhe que tinha sido o 

Natal mais feliz da sua vida.  
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Antes de se despedir da menina o Pai Natal quis saber qual dos 

momentos tinha sido mais especial para ela. Esta, mal ouviu a pergunta nem 

precisou de pensar no que ia dizer, pois sabia que o que a fez mais feliz foi 

entregar presentes a crianças que nunca tinham tido nada. Nem presentes, 

nem comida, nem roupa, mas sobretudo carinho e por isso, um simples 

presente, sendo ele pequeno ou grande, para eles fazia de certeza toda a 

diferença, principalmente aos refugiados que acabaram de chegar a certos 

países levando com eles apenas a roupa do corpo, infelizmente a maioria deles 

deixando para trás pais, parentes, amigos, uma vida inteira… 

O Pai Natal ficou extremamente comovido com o que estava a ouvir e 

percebeu desde então que aquela menina era especial, tinha um enorme e 

bondoso coração e por isso guardou uma prenda especial para ela. Já pronta a 

despedir-se dos seus novos amigos foi surpreendida pelo Pai Natal que lhe 

pedia para não se ir embora sem antes abrir o presente que carinhosamente 

esperava por ela. A menina entusiasmadíssima abriu-a e dentro estava um 

pequenino cachorrinho.  

Os seus olhos brilhavam com encanto, as lágrimas corriam pela cara.  

Com uma voz muito ternurenta a mãe da menina acordou-a com um 

beijinho dizendo-lhe que tinha chegado o dia de Natal. Estremecida a menina 

olhou à sua volta e percebeu com enorme tristeza que tudo tinha sido um 

sonho, mas logo se animou porque pensou nas palavras que a mãe acabara de 

dizer. Chego o dia de Natal. Levantou-se e foi a correr ver se tinha um presente 

no seu sapatinho. E lá estava ele, o embrulho era muito grande. A menina 

correu a abri-lo e dentro de uma caixa de cartão estava um cachorrinho igual 

ao que tivera no seu sonho. Ficou tão feliz que foi de imediato contar aos seus 

pais o seu sonho que em parte parecia real. Juntos riram e brincaram com a 

pequena cadelinha à qual chamaram Fifi.  

A menina agradeceu aos seus pais aquele momento, o presente e a vida 

que eles lhe deram. Sem dúvida um sonho que a menina tudo fará um dia para 

ser realidade. Viver e contribuir para ajudar todas as crianças a serem felizes, 

para um mundo de paz, um mundo melhor.  

  

Fim 

Lili 
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                              O problema do Pai Natal 
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Meninos e meninas prestem muita atenção porque a história que vos vou 

contar é uma  história das mais antigas.  

Era uma vez dois meninos um chamado Jorge e uma menina chamada Maria. 

O Jorge e a Maria estavam muito ansiosos por a chegada do Pai Natal que era 

dentro um dia. 

Chegou a noite de Natal e as crianças começaram a estranhar que o Pai Natal 

não vinha e começaram a desanimar. O Jorge e a Maria perguntaram os pais 

se podiam ir todos a uma viagem até a Finlândia para ver o que se passava, e 

como os pais gostavam de aventuras disseram logo que sim. 

Os pais no dia seguinte foram tirar bilhete para aquela tarde. Nessa mesma 

tarde a família foi para o avião com muito orgulho de irem ajudar o Pai Natal. 

Como a viagem estava a demorar mas do que devia o pai e a mãe foram ao 

telemóvel e começaram a procurar hotel para dormir. 

E disse a mãe Matilde: 

-Amor, olha os nossos filhos a dormir parecem uns anjinhos. 

-Pois também digo. 

-E então já arranjaste um hotel barato. 

-Sim, e a beira da casa do Pai Natal. 

-Boa, ainda melhor. 

Tinha acabado a viagem e o Jorge e a Maria tinham acordado do seu soninho. 

Os pais puseram os pés a mexer até ao hotel. 
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No dia seguinte a família foi a casa do Pai Natal, entraram pela chaminé e 

perguntaram porque é que não apareceu. 

E ele respondeu: 

-Tive um problema. 

-Qual foi. 

-O Rodolfo ficou doente e já não tem o focinho a brilhar e assim não me pode 

guiar. 

E disse a mãe: 

-Esta resolvido. -Estas a falar com a melhor veterinária do hospital de Santa 

Barbara. 

-Vá então ver qual é o problema. 

A mãe foi a beira do Rodolfo e viu que ele tinha soluços. A mãe deu-lhe um 

xarope e ele ficou bom. 

O Pai Natal viu e disse que logo a noite partiam para a entrega dos presentes. 

Chegou á noite e a família foi para o avião e o Pai ata de trenó claro. 
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O pai Natal entregou as prendas até que no fim passou na casa do Jorge e da 

Maria, de tanta ajuda que lhe deram ficou-lhes agradecido e deu-lhe prenda 

duplas.  

O Jorge e a Maria acordaram e viram que era só um sonho.  

Conclusão: Era tudo um sonho. 

 

 

 

                                                                                                                   Autora: 

                                                                                                                    Lua 
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O Natal 
 

Faltavam cinco dias para o Natal, mas a Raquel  já estava muito 

ansiosa. 
- Mãe posso ir dar uma volta?- perguntou ela já farta de estar em casa.  

-Sim.- respondeu a mãe. 

Saiu de casa e foi dar uma volta. 
Pelo caminho, encontrou uma menina que parecia precisar de ajuda e 

perguntou-lhe:  
- O que é que se passa para estares a chorar? 
- É, é, é que todas as crianças têm a sorte de ter um Natal feliz ,o que eu 

desejava era ter um Natal como elas.- respondeu a menina. 
- Deve ser muito triste, coitada de ti. 

- Mas tu não te precisas de te preocupar, vais ter um Natal feliz e se 

estás aqui para me fazeres sentir bem, podes ir-te embora, não preciso que 

tenham pena de mim. 

- Ok, se é assim – respondeu a Raquel pensando que estava a ajudar. 

Quando chegou a casa, encontrou a mãe a fazer a árvore de Natal, ela 
estava decorada com estrelinhas, bolinhas e muitas luzinhas a brilhar. 

Foi para o seu quarto e fechou-se lá a tarde toda.  
No dia seguinte, saiu de casa para ver se encontrava a menina. 

Procurou, procurou até que a encontrou.   

- Peço desculpa por ontem à tarde, fui um bocado chata.- disse a 
Raquel.    

– Não, eu é que tenho de pedir desculpa, fui um bocado egoísta - 

retorquiu a menina. 

- Tenho uma surpresa  para ti. - disse a menina, muito feliz. 

Foram as duas para a floresta com tio da Raquel. Esta pediu ao tio para 

cortar uma árvore pequena. Depois, foi a casa da avó Maria buscar um vaso e, 

de seguida, foram para o sótão trazer estrelas e bolas. 
            -Pronto, agora já tens uma árvore. só te falta um presente. mas isso fica 

para mais tarde. 

           - Obrigada, este Natal vai ser o melhor de todos, sem ti seria mais um 

sem piada.- agradeceu a menina, muito feliz. 
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            Raquel foi para casa e disse à mãe que tinha conseguido ajudar uma 

pessoa a ter um Natal feliz. E acrescentou que se um dia lhe acontecesse o 

mesmo, sabia que alguém a ia ajudar. 
- Mãe, este é o melhor Natal de sempre, estou muito, muito feliz! 

 FELIZ NATAL! 

 
  

Luz 
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Um Milagre na noite de Natal 

  

Numa aldeia no meio do nada, no alto da serra viviam o João, a Francisca e a avó Maria. 

Era uma aldeia pequena com pouca população e a maioria era idosa, por isso João e 

Francisca eram muito acarinhados por todos. 

Eram dois meninos de 7 e 8 anos, educados, simpáticos e muito humildes. Vestiam roupas 

já bem rompidas de tanto uso, pois eram poucas as roupas que eles tinham para vestir.  

O menino tinha cabelos pretos, olhos castanhos com umas carregadas sobrancelhas, 

fazendo lembrar o rosto do seu pai.  

A menina fazia lembrar a sua querida mãe, rosto redondo e sempre alegre, um longo e 

loiro cabelo, pele morena e uns olhos azuis que faziam lembrar o céu. 

Francisca brincava com pedaços de madeira velhos que fazia de bonecas e João fazia de 

farrapos a sua bola, mas mesmo com pouco os dois meninos divertiam-se muito. 

A casa onde viviam era humilde, pequena mas a avó viva feliz com os seus dois netinhos, 

filhos da sua querida Antónia que tinha falecido junto com o seu genro Joaquim, num trágico 

acidente. 

Na aldeia todas as pessoas se lembravam daquele dia em que os pequenos ficaram sem 

os pais, todos recordam esse dia com muita tristeza e não havia ninguém que não falasse do 

assunto com angústia. 

A avó Maria criava os seus netinhos com muitas dificuldades, pois a sua pequena reforma 

não chegava, o que lhe valia era o que plantava no campo, os animais que criava e a ajuda entre 

todos na aldeia. 

Todos os dias os pequenos levantavam-se muito cedo para irem à escola, pois esta ficava 

muito longe eles iam a pé pelos montes e vales ainda noite, porque tinham o sonho de um dia 

serem médico e professora para poderem dar uma vida melhor a sua avó que tanto amavam. 

Enquanto as crianças estavam na escola a avó tratava dos animais, dava de comer às 

galinhas, tirava os ovos e levava as vacas para o para o pasto, no fim de isto tudo ainda tratava 

do campo, plantava batatas, cenouras, couves e muitos mais legumes que retirava depois para 

fazer a sopa para os seus netinhos. 

João e Francisca eram dois meninos muito bem comportados e estudavam muito, faziam 

os seus trabalhos de casa com a pouca luz da lareira e de um candeeiro a petróleo. 

João e Francisca quando chegavam da escola também ajudavam a avó no campo e nas 

tarefas e casa. Era o menino quem recolhia as vacas e a menina ajudava a sua avó a colher os 

legumes para fazer a sopa. 
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Os anos foram passando, e a avó Maria sentia-se muito triste por nunca poder dar aos 

seus netos o que eles gostariam de ter. 

A vida nunca foi fácil para esta avó, carregava no rosto as rugas e a tristeza da perda da 

sua querida e única filha e do seu marido, vestia sempre umas roupas negras o que lhe fazia o 

ar mais triste. 

Mas todo era compensado quando esta avó olhava para os seus dois tesouros que tantas 

alegrias lhe davam. 

Mais um ano que estava a passa, era noite de Natal nevava e estava muito frio ,a avó 

Maria sentia-se muito triste porque mais uma vez não tinha um presente, nem uma ceia com  

fartura para os seus amados netinhos. 

João, Francisca e a sua avó jantaram uma sopa e um pedaço de pão duro junto da lareira, 

a avó sentada na sua cadeira de baloiço contava-lhes uma história de Natal e falava-lhes de 

como era a vida quando os pais eram vivos e o quanto eles os amavam. Os meninos com a 

esperança de terem um presente colocaram as suas meias rotas na beira da lareira e foram 

dormir. 

Triste a avó chorou e rezou com o seu terço entre os dedos cheios de feridas da dura vida 

do campo, a pedir à sua filha e ao seu marido que Deus levou a alguns anos, que houvesse um 

milagre de Natal, e adormeceu com as lágrimas a caírem sobre o rosto, na sua velhinha cadeira 

de baloiço. 

Na manhã seguinte os meninos acordaram e correram para perto da lareira com a 

esperança de terem na meia alguma coisa…e um milagre tinha acontecido. Havia luz e brilho 

por toda a parte, uma enorme árvore de natal com muitas bolas, fitas e luzes a piscar, um lindo 

presépio por debaixo e as meias que o João e a Francisca tinham deixado na lareira, estavam 

cheias de presentes. 

Apressadas, as crianças foram logo abrir todos os embrulhos. Havia brinquedos, livros, 

roupa e para alegrar mais o dia de Natal os meninos e a sua avó tinham uma mesa recheada de 

todos os tradicionais doces e salgados de Natal. 

Para a avozinha havia um xaile bem quentinho, um lindo lenço e um par de socas todas 

feitas em madeira para ela usar no campo. 

A avó Maria chorando de emoção olhou para o céu e agradeceu por tudo. 

João e Francisca não cabiam em si de tanta alegria e perguntavam à avó o que se tinha 

ali passado, a avozinha sem saber o que responder disse que foi UM MILAGRE NA NOITE DE 

NATAL…Quando acreditamos que existe alguém que olha lá em cima por nós os milagres 

acontecem. 

Feliz a avó e os seus netinhos comeram, brincaram com os seus presentes e cantaram 

canções de mãos dadas á volta da árvore de natal. 
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O Estrela 

Numa bela noite de Natal, uma pequena rena nasceu e a sua mãe decidiu pôr-

lhe o nome de Estrela (apesar de a pequena rena ser menino). 

Uns anos mais tarde, o Estrela ganhou, como todas as renas, umas hastes e, 

por isso, era gozado em todo o lado. 

Um dia lembrou-se de meter uma touca na cabeça para disfarçar as suas 

hastes. Só que numa aventura (que era explorar o terreno à volta de sua casa) 

as hastes bateram num ramo e ficou sem a touca.  

Um mês depois, a situação piorou, pois as hastes ganharam brilho. Na noite de 

Natal (de 24 para 25 de dezembro), o Pai Natal apareceu-lhe e disse: 

- Boa noite, Estrela! 

- Boa noite, Pai Natal, precisa de mim? 

- Se me pudesses fazer um favor, seria bom para mim. 

- O que é, Pai Natal? – perguntou, curioso, o Estrela. 

- Que fosses a minha rena para sempre! 

- É claro que sim, Pai Natal! 

A partir desse dia, o Estrela passou a ser considerado por todos e nunca mais 

foi gozado por ninguém. 

 

Maria Anairam 
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O concurso de Natal 

 

Numa noite de inverno, as estrelas brilhavam no céu. Toda a gente da 

aldeia estava atarefada a preparar os enfeites de Natal. Havia luzinhas 

brilhantes, brilhantes e muita alegria. As crianças pensavam no Pai Natal e nas 

guloseimas os adultos trocavam doces. 

Todos estavam ansiosos pelo Natal, até os mais idosos, que se 

encontravam num Lar, treinavam canções e danças para esta época natalícia. 

As casas estavam iluminadas e quentinhas. Enfim, tudo pronto para o Natal! 

No dia seguinte, um carteiro já conhecido ia distribuir as cartas para o 

concurso das “Árvores de Natal”. Nesse dia também estavam programadas 

várias atividades e muitos aperitivos para toda a comunidade. 

No dia do tal concurso, todos os participantes estavam nervosos e os 

apoiantes, eufóricos! Alguns dos participantes eram: Gustavo Eifel, Maria Rosa 

Pinto, João Barros e Matilde Araújo… 

As decorações estavam a ficar fantásticas e os concorrentes mostravam 

muita perícia na ornamentação das suas Árvores de Natal. Antes, tiveram que 

ir cortar um pinheiro ao monte e, agora, deviam decorá-lo a seu gosto. O mais 

bonito ganharia o tão desejado prémio! 

A árvore de Maria Rosa Pinto era pequena, mas com muitos enfeites 

lindos, reciclados. A do João Barros era média, gira e com uma estrela no 

cimo, feito à base de pão e cor. A da Matilde Araújo era tão grande, magnífica 

e majestosa como uma estátua divina. Finalmente, a do Gustavo Eifel era alta 

como o monte Evereste, pomposa, linda, verde e branca e a estrela colocada 

no seu topo era dourada e cintilante, que até parecia ouro. Todos estavam 

satisfeitos com o seu trabalho. O Gustavo até fez um bonito presépio para pôr 

debaixo da árvore. 

O prémio só ia ser entregue na semana seguinte, por isso os participantes 

foram passear em grupo. Alugaram um apartamento e gozaram os dias como 

se estivessem em férias fantásticas. Aproveitaram para visitar a Serra da 

Estrela que ficava lá perto. Tiraram fotografias a várias construções na neve, a 

meninos a brincar, a decorações de casas de Natal, etc… 
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Voltaram, então, à aldeia onde fizeram bolachinhas alusivas ao Natal, 

com cheirinho a canela. Ouvia-se cânticos natalícios no exterior e meninos a 

rir. O ambiente era alegre. 

Chegou o grande dia, a entrega dos prémios do concurso. Estavam muito 

ansiosos e quando souberam o nome do vencedor ficaram muito contentes. 

- Ganhou o Gustavo Eifel!! – exclamou Maria Rosa Pinto, muito feliz.  

O 2º lugar foi para Maria Rosa Pinto e o 3º para João Barros. Os três 

vencedores nem sabiam o que dizer, mas Matilde ficou triste. 

- Não chores! – disseram, em coro, os vencedores. 

- O prémio é uma visita à Lapónia, com direito a casa e transporte. São 

apenas vinte dias! – rematou o júri. 

- Dá para visitar muitos sítios. – disse Gustavo. 

Seguiram o seu caminho até à Lapónia. Gozaram a casa e a estadia e 

visitaram sítios emblemáticos. Aproveitaram para passar as férias com o Pai 

Natal e contaram-lhe histórias conhecidas a seu respeito. 

Adoraram este Natal repleto de aventuras! 

Com esta experiência ganharam confiança para entrarem noutros 

concursos no ano seguinte! 

 

Maria Linemei 
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Reconciliação de Natal 

 

Numa linda manhã de inverno, o Pai Natal estava muito preocupado porque não 

conseguia encontrar os duendes que fabricavam os presentes, para serem oferecidos na noite 

de Natal, a todas as crianças do mundo.  

Procurou-os por toda a fábrica de presentes, por toda a floresta circundante e por todo o 

Pólo Norte, mas tinham desparecido. Alguém os levara… 

O Pai Natal só suspeitava dos seus inimigos, mas não sabia que tinha sido o seu irmão, 

o Tio Glacial, que vivia no Pólo Sul, quem tinha raptado os duendes fabricantes dos presentes. 

O Pai Natal nunca suspeitaria do seu irmão. 

No Pólo Sul, o Tio Glacial falava com os duendes, dizendo-lhes: 

- Eu pago-vos bem! Dou-vos tudo o que quiserem! Mas não voltem a trabalhar com o 

meu irmão Pai Natal! 

- Mas porquê? – perguntaram os duendes. 

- Porque eu não gosto dele! – respondeu o Tio Glacial. 

Enquanto isso, no Pólo Norte, o Pai Natal continuava a procurar, como um louco, os 

duendes e ficava cada vez mais preocupado. 

No Pólo Sul, os duendes continuavam a questionar o Tio Glacial: 

- Mas porque é que não gostas dele? Ele é teu irmão! 

- Porque, quando eu e ele éramos pequenos, ele era o mais popular no colégio. Eu 

chamava-o para brincar e ele não vinha! - Agora ao trabalho! Comecem a fazer os presentes! 

- De que tamanho? – perguntaram eles. 

- PEQUENOS!!! Para pôr nestas caixinhas pequeninas. E como é Natal, vou fazer um 

preço baratinho, baratinho… Só 999 999 euros! 

- O Pai Natal nunca cobraria pelos presentes! E muito menos cobraria um preço tão 

caro. 

- Mas eu vou cobrar! Agora ao trabalho, seus duendes preguiçosos! 

- Sim, está bem! Está bem! – disseram os duendes, assustados. 

Foram todos em fila indiana para os seus lugares na fábrica do Tio Glacial. Esta fábrica, 

ao contrário da do Pai Natal, era velha e suja. 

Então, o duende mais velho disse: 

- Mãos à obra amiguinhos! Toca a limpar esta imundice! 

Enquanto limpavam, muitos deles diziam: 

- Eu quero voltar para casa! Tenho saudades do Pai Natal! O que vamos fazer? 

Então, o duende mais velho tentou sossegá-los, dizendo: 
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- Eu sei que têm saudades do Pai Natal e que o adoram! Mas pensem que ele nos virá 

salvar! 

Já na sua casa, o Tio Glacial, dizia aos seus companheiros: 

- Éh, éh! Eles engoliram essa história de quando eu e ele éramos pequenos! Na 

verdade, eu só não gosto dele porque, quando ele quis começar a sua carreira de Pai Natal, e 

começar a distribuir presentes, eu não concordei que fossem de graça e achava, e continuo a 

achar, que têm que ser pagos!  

- Mas, Tio Glacial, o que é que vais fazer se ele nos encontrar e descobrir que foste tu 

quem raptou os seus fabricantes de presentes? – perguntou um dos seus companheiros. 

- Espera aí! Espera aí! Ele?! Ele quem?  

- O teu irmão… o Pai Natal. 

- Não te preocupes, ele nunca vai desconfiar de mim! – concluiu o Tio Glacial. 

O Natal aproximava-se e o Pai Natal estava cada vez mais preocupado! Então, resolveu 

ir pedir ajuda ao seu irmão, sem saber que era ele o raptor. 

Quando chegou ao Pólo Sul, o Pai Natal ouviu o irmão a falar mal dele. Claro que 

estranhou. Entrou na casa do seu irmão e perguntou: 

-  Mano, por que razão estavas a falar mal de mim? 

O Tio Glacial respondeu: 

- É que, … É que, ... Pronto, já chega! Vou ser sincero contigo. Eu não gosto de ti! 

- Mas porquê?! – perguntou o Pai Natal, surpreendido. 

- Porque quando tu decidiste começar a tua carreira de Pai Natal, eu não concordei que 

tu oferecesses os presentes, porque eu acho que tudo se deve pagar. 

- Olha mano, eu explico-te! O Natal é a festa da família! É tempo de paz, amor, 

felicidade, e nada disso se paga. E também é tempo de perdoar todas as criaturinhas do 

mundo! Por isso, também te perdoo. 

- Óh! Eu não sabia disso… Sabes que nunca li muito e aqui no Pólo Sul não há muitos 

livros nem bibliotecas. Desculpa, mano! – disse o Tio Glacial, emocionado. 

Deram um longo abraço de reconciliação, enquanto os duendes aplaudiam. 

O Tio Glacial libertou os duendes, que regressaram à fábrica do Pólo Norte com o Pai 

Natal, para prepararem os presentes das crianças. 

Passado um mês, chegou finalmente o Natal e os presentes já estavam prontos para 

serem entregues. O primeiro presente a ser entregue foi um livro sobre o significado do Natal, 

que o Pai Natal ofereceu ao seu irmão. O Tio Glacial agradeceu, sorrindo de felicidade. Depois, 

saíram juntos no trenó, puxado por lindas renas, para entregar os presentes. 

E juntos, os dois irmãos, fizeram felizes as crianças de todo o mundo, naquela noite de 

Natal. 
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Pseudónimo do autor: Maria Presente 
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Um Natal diferente 

    

Era uma vez uma família. Nessa família havia o pai, a mãe, o Rodrigo e a Joana, que eram 

dois irmãos gémeos.  

Todos os Natais, essa família ceava com os avós paternos. 

Mas, houve um ano diferente. 

A família passou o Natal na sua casa.  

O Rodrigo e a Joana ficaram muito descontentes. 

Então não tinham outra solução se não ajudar a mãe e o pai. Primeiro ajudaram o pai a decorar 

o pinheiro artificial, porque não tinham um verdadeiro e a por os bonequinhos de neve nos 

puxadores das portas. De seguida, ajudaram a mãe a cozer o bacalhau, assar o peru, sonhos, 

rabanadas e bolachinhas botão que depois as colocaram no pinheirinho. 

Tinha chegado finalmente a hora da ceia. 

A Joana, que sai ao pai, que é do norte, começou a ceia comendo o peru. O Rodrigo, que sai à 

mãe, que é do sul, começou pelo bacalhau cozido. Chegada à hora da sobremesa, ninguém 

resistiu e foram “roubar” um “botão” ao pinheiro. Todos adoravam! 

Tamanho espanto dos meninos, quando chegou a hora de abrir os presentes, os pais 

perguntaram-lhes se eles queriam abrir os presentes na avó. Os meninos disseram logo que 

sim.  

Foram para o carro e aí é que aconteceu um problema. A Joana não tinha cadeira. Então a 

mãe foi procurar à garagem e, por sorte, havia lá uma cadeira. 

Nesse momento, arrancaram e, como a viagem era longa, o Rodrigo e a Joana adormeceram. 

Quando chegaram foi difícil acorda-los porque quando eles dormiam tinham sonhos profundos. 

Nos avós, encontraram os seus primos: Joaquim, Isabel, Pedro e Rebeca, os seus tios: Carlos 

e Joaquina e claro, o avô José e a avó Célia. 

Os avós pensavam que este Natal não iriam ter os seus sete ricos netinhos mas não, estavam 

engados.  

A primeira a dar presente foi a avó. Ela deu a cada um dos netos um belo peluche; ao Pedro 

deu um urso, à Rebeca deu um elefante, à Joana deu à gata muito fofa, à Isabel deu um cão 

muito engraçado, ao Ricardo deu um carro e, por ultimo, ao Joaquim deu uma abelha, cada um 

gostou muito do presente que recebeu! 

O Rodrigo e a Joana ainda puderam saborear uma bela rabanada da avó.  

Chegados ao fim daquela celebridade, a Joana e o Rodrigo ficaram na casa da avó a dormir, 

porque os pais trabalhavam de noite. 

Eles dormiram numa cama juntos, porque a outra estava ocupada pelos avós que ressonavam 

e ressonavam! 
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Na manhã seguinte, tiveram que acordar muito cedo para chegar a tempo à missa de Natal. 

O seu pequeno-almoço foi dois sonhos deliciosos e um copo de leite. 

O Rodrigo, a Joana e a avó Célia ainda tiveram tempo de passar pela casa da dona Rosa e 

deixar-lhe uns chocolatitos! 

Como a avó Célia era catequista e ministra da comunhão, os dois meninos participaram no 

teatro de Nata. O Rodrigo era José e a Joana era Maria. A avó ficou muito orgulhosa deles.  

Mal a peça tinha começado, eles avistaram a Carolina, que era uma amiga deles desde a pré-

primária. Na peça, a Carolinha ia ser uma ovelhinha do rebanho dos pastores. Ela conseguia 

imitar muito bem os balidos das ovelhas. 

O teatro tinha começado. Lá estavam Maria e José, ou seja, Rodrigo e Joana, sentados no 

chão com um bebé de brincar nos braços. Os seus olhos até deitaram uma lagrimazinha ao ver 

o bebé tão fofo. 

Acabada a peça, a avó deixou-os despedirem-se da sua amiga Carolina e meteu-os dentro do 

carro para os levar para casa. 

Quando chegaram contaram tudo aos pais e eles tinham uma surpresa para eles, dois Iphones! 

Os meninos desejavam aquele presente e conseguiram! 

Aquele tinha sido o melhor Natal daqueles meninos! 

 

 

 

Autor: Martina Stoessel 
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Um dia de cão  
 

Era uma família de cinco membros. Nem todos eram humanos, mas o 

quinto fazia parte da família. Era quase Natal. Estava tudo preparado. Oh! 
Desculpem, já me estava a deixar levar pela história. O quinto membro da 

família era um animal. Mais especificamente um cão. Chamava-se Sparkles. 

Era preto e um bocadinho bravo de mais. Se fosse uma pessoa, diriam que 
tinha hiperatividade.  

Continuando, estava quase a chegar o Natal e estava tudo em grande 
animação (imaginem o Sparkles). A filha, chamada Nocas, estava 
constantemente a brincar com o cão e a mãe chateava-se com ela, porque não 

ajudava. Lá estou eu outra vez! Que esquecida! A mãe chamava-se Paula e 
estava grávida de nove meses e o pai chamava-se Augusto. Estava eu a dizer 

que a Paula estava sempre a chatear-se com a Nocas e ela ficava sempre 

amuada. Para a festa de Natal, iriam convidar a família inteira: o tio zé, a tia 

Teresa, a avó Adelaide, o avô Francisco, a prima Sara, o primo João e a KC (a 

gata da Sara). 

A casa estava muito natalícia. As luzes piscavam como estrelas numa 
noite de Natal. A árvore estava com bolas de todas as cores: rosa, roxo, 

vermelho, branco e outras. 
A casa cheirava a maçã com canela. Os bolos da avó Adelaide tinham 

um cheirinho delicioso e toda a gente tentava roubar pedaços do bolo como se 

fossem pássaros a “pinicar” a fruta da época. A lareira estava a arder como se 
fosse um dia de grande calor. Toda a gente tirava os casacos de lã, as camisas 

e os cachecóis que a tia Teresa guardava cuidadosamente como se se tratasse 

de uma peça de porcelana muito valiosa. 

O Sparkles corria de um lado para o outro, entusiasmado, e entrelaçava-

se nas pernas das pessoas fazendo-as tropeçar e obrigando-as a sentar-se no 

confortável sofá daquela enorme casa mas que parecia pequena com tanta 

gente. 
Era dia de Natal e a mãe anunciou: 

-Vamos cantar todos juntos! 

Em coro cantaram: 

-É Natal, é Natal... 
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Enquanto cantavam, aconteceu uma catástrofe. O Sparkles caiu no chão 
do nada. Toda a gente ligou para o veterinário e veio uma ambulância buscá-lo. 

Toda a família ficou em choque e o Natal ficou arruinado. Aconteceu outra 

coisa má. Num silêncio oportuno, a mãe disse “rebentaram-me as águas”. Toda 

a gente ficou preocupada e ligaram para o 112: 

-Estou sim? Daqui fala o I.N.E.M. Em que posso ajudar? 

-Estou sim, boa noite. Precisava de uma ambulância para a rua 23 de 
Braga. 

-Qual e o problema? 
-Rebentaram as águas à minha mulher. 
- Ok, já vai a caminho uma ambulância. 

-Obrigada. 
Acabada a conversa de emergência, a ambulância já tinha chegado. 

Tudo em grande alvoroço, preocupados com a mãe e com o Sparkles, viram as 

pessoas e os médicos transportar a mãe. 

Primeiro o Sparkles. Ele teve uma paralisia cerebral e está de momento 

a ser operado. Os médicos dizem que está tudo a correr bem. Agora a Paula. 

Tenho uma novidade: já nasceu o bébé. É uma menina. Chama-se Esperança. 
Pesa 3.540 quilos. É loirinha e tem o cabelo ondulado. 

Tenho notícias do Sparkle. Sobreviveu mas está em risco de vida.  
Passada uma hora, o Sparkle voltou para casa. 

O Natal da família Codeço decorreu normalmente e viveram felizes para 

sempre. 
Esqueci-me que o Sparkle ficou mais sossegado e as pessoas não se 

tinham de sentar no sofá para não cair. Apesar de tudo, foi um milagre de 

Natal! 

Viveram felizes para sempre. 

Mikas 
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Melhores amigos 

 

Era uma vez uma rapariga chamada Naomi que vivia no Japão, mais propriamente na 

cidade de Tóquio. A sua pele era clara como a neve e o cabelo dela era preto e nele usava 

sempre uma fita da cor magenta, a sua cor favorita.  

Era uma menina alta, mas um pouco gordinha, talvez seja por isso que os colegas dela 

gozavam com ela chamando-lhe “gorda!” ou ainda “baleia” e lhe batessem, enchendo o corpo 

dela com negras. 

Era época de Natal, e a prenda que ela mais desejava ter era um bom amigo, alguém 

em quem pudesse confiar ao contar os seus segredos e que nunca a julgasse pelo seu aspeto.  

Ela ia sempre desabafar tudo isto com o vento que costumava passar suavemente no 

jardim de Koishikawa Korakuen. Adorava o cantar dos pássaros… E aquelas folhas, tão 

coloridas… Que bem que lhe sabia observar a sua beleza!  

Certo dia decidiu ir explorar aquele jardim que tinha sido enfeitado há muito pouco 

tempo. Aproximou-se e, de repente, ouviu o som de alguém a chorar e resolveu ir ver o que se 

passava. Foi então que viu um menino de raça negra muito tristonho a choramingar. Não 

hesitou em perguntar-lhe o que se passava e ele contou-lhe que sofria de bullying na escola. 

Todos os dias tinha sempre uma chatice para contar. Ela para o acalmar contou-lhe que 

também passava pela mesma situação. Depois de muitas lágrimas e desabafos, chegaram a 

um acordo: contar aos pais e professores todas as queixas que tivessem. Eles nunca tinham 

contado isto a ninguém, e, deste modo, resolveriam toda esta confusão. E a verdade é que 

essa conversa correu muito bem e resolveram todos os seus problemas! 

Este foi sem dúvida um milagre de Natal! 

Uns anos depois, já adultos, mas com uma amizade cada vez mais forte, criaram um 

projeto que se chamava “Kodomo no byōdō”, que significa “Igualdade nas crianças”. Andaram 

de escola em escola a sensibilizar os alunos, a contarem aos pais e professores tudo o que se 

passava para poderem ter uma infância feliz como a deles depois de terem feito o mesmo.  

Publicaram um vídeo no YouTube, que ficou viral nas redes sociais e que sensibilizou 

muitas pessoas que fizeram o mesmo e decidiram partilharas suas experiências. 

Este tema comoveu tanta gente, que acabaram por ser convocados pelo Presidente, 

foram entrevistados pela “Tóquio locutor”, apareceram no programa mais conhecido da 

televisão japonesa “Japão TV”, apareceram também em todas as capas de revistas e jornais e 

ainda em todos as publicações nas redes sociais. 

Adotaram um cão que tinha sido abandonado num caixote do lixo, que tinha o pelo de 

todas as cores que simbolizava a igualdade e uns olhos cor de mel. Este cão que para muitos 
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era considerado feio, passou a ser a mascote do projeto deles e, pelos vistos, também ficou 

muito conhecido pelo facto de se chamar Hero, que é herói em inglês. 

Creio que o segundo desejo de Naomi se realizou: fazer muitas crianças felizes! 

Este projeto tinha como mensagem principal chamar a atenção para a importância de 

contar aos pais e professores quando se está a sofrer qualquer tipo de violência, quer seja 

física, quer seja psicológica. Todas as pessoas devem ser respeitadas independentemente das 

opções pessoais, cor ou raça.  

O grande desejo de Naomi continua a ser que todos nós reconheçamos, que só 

seremos felizes se nos tornarmos mais tolerantes e amáveis uns com os outros. 

 

 

Mimi 
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                        Um Natal encantado 

Era uma vez uma pequena aldeia, chamada Natalândia. Essa aldeia, no inverno ficava sempre 

coberta de neve.                                             

Natalãndia era governada pelos reis, Leonel, o boneco de neve e Esmeralda, a boneca 

cor-de-rosa. A tarefa deles era manter o Natal em segurança, o que naquele ano não aconteceu! 

Cada brinquedo tinha uma tarefa muito importante. António e Beatriz, os únicos duendes da 

aldeia, recolhiam as cartas para o Pai Natal, Patrícia, a coelha, e Albina, uma pequena marioneta, 

faziam os biscoitos para a véspera de Natal. Mariana, a ratinha, e Gonçalo, o urso, distribuiam  

roupas quentes e finalmente, com a tarefa mais importante, os palhaços embrulhavam os 

presentes com lindos laçarotes feitos com fitas coloridas, que chegavam constantemente da 

fábrica de brinquedos do Pólo Norte. 

Quando Leonel e Esmeralda entraram na fábrica dos brinquedos, ninguém estava lá para 

embrulhar os presentes. 

- O que terá acontecido aos palhaços? -  Perguntava Leonoel desesperado. 

Procuraram por toda a aldeia, por todas as casas e nada! Não sabiam dos palhaços! 

Leonol teve a ideia de ir ao lago encantado, o sítio que eles gostavam mais de estar, até foi à 

floresta assombrada, o local mais assustador da aldeia, e mesmo assim.... nada! 

Os reis estavam a ficar preocupados, pois os únicos que sabiam embrulhar os presentes eram os 

palhaços, e quem é que os podia substituir? Pois eles é que não sabiam. 

O Natal está acabado! Pensavam todos desesperados.     

Carolina, uma boneca de trapos, tinha apenas 8 anos e era a única que ainda tinha esperança 

que os palhaços aparecessem, por isso agiu bem depressa! Essa menina vivia só, sem familia e 

nunca tinha festejado o Natal. Apesar disso, não ía deixar que todos os  outros meninos ficassem 

sem presentes. Ninguém acreditava que ela conseguisse, mas Carolina não desistiu! 

Foi falar com o Pai Natal e contou-lhe aquela notícia. Muito preocupado, o Pai Natal não podia 

deixar que as crianças do mundo ficassem sem presentes. Rapidamente, convocou uma reunião 

na sala do Azevinho, com a comitiva das renas e com a Carolina. Pegou no seu trenó e voaram 

até Natalandia! 

Pai Natal estava encantado com a beleza daquela aldeia, as árvores, as casas, os jardins....tudo 

estava muito bonito, com as luzes e com os efeites de Natal. 

Sempre juntos, cada dia econtravam mais pistas, mas nenhuma dava certo. Como eram poucas, 

decidiram pedir ajuda a todos os colaboradores dos reis. 

Infelizmente não encontraram mais pistas, por isso foram de viagem para o Pólo Norte.         

Quando chegaram, foram muito bem recebidos com as maravilhosas bolachas da Mãe Natal e 
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com a visita à fábrica dos brinquedos. Mas não podiam parar! 

Andaram quiilómetros, passaram por muito frio mas finalmente encontraram uma pista muito boa: 

um sapato do Ivo palhaço. 

Entretanto, enquanto descansavam um bocadinho numa cabaninha de madeira, Mariana, a 

ratinha, descobriu que na aldeia, António e Beatriz, os duendes, também tinham desaparecido 

misteriosamente. Mais um caso para eles investigarem.  

- Estou muito cansada! - Dizia Carolina. 

Como já era de noite e estavam todos muito exaustos, decidiram pernoitar naquela cabana. 

Rapidamente adormeceram.  

- Có có có ró -  Cantava o galo, de manhã muito cedo. 

Já estavam todos acordados, por isso seguiram caminho! 

-Vejam! -  Exclamou Albina, a marioneta que também se tinha juntado ao grupo de detetives. 

Era o Ivo e o Joca! Estavam enterrados no gelo, cheios de frio, perto de uma casa abandonada. 

Apressadamente, foram socorridos pelos amigos. O Ivo e o Joca, contaram-lhes que todos os 

palhaços e os duendes tinham sido raptados pela bruxa Casmurra, que tinha uma enorme 

verruga na cara e era muito assustadora. Esta tinha fechado os palhaços na casa abandonada, o 

que impedia que os presentes fossem embrulhados e assim o seu desejo se realizaria, que os 

meninos ficassem tristes, sem presentes, na noite de Natal. 

Aproveitando o momento em que a Bruxa Casmurra tinha ido ao supermercado, organizaram uma 

fuga. Todas as renas levaram os palhaços para a Natalândia para terminar a tarefa de embrulhar 

os presentes. Na casa abandonada ficaram o Pai Natal e os outros brinquedos a prepararem uma 

pequena armadilha para a bruxa que a faria ficar presa numa rede, logo que abrisse a porta da 

casa abandonada. 

O Pai Natal e os brinquedos levaram a Bruxa Casmurra para a Natalândia e o castigo dela era 

limpar todas as ruas para que o  dia seguinte fosse perfeito! 

No dia de Natal, o Pai Natal partiu no seu trenó, para distribuir os presentes, os brinquedos 

fizeram uma grande festa e a Carolina, a boneca de trapos recebeu a prenda que tanto desejava! 

 

 -OH! OH! OH! OH! Feliz Natal para todos!     
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Mimi  
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Um Natal inesperado 

 

 Era uma vez uma avó chamada Inês que não via as suas quatro netas há muito, muito 

tempo. Ela sabia as moradas de todas as netas – da Maria, da Joana, da Beatriz e da Mafalda, 

que viviam em Nova Iorque, mas já não conhecia os seus gostos e pouco sabia sobre as suas 

vidas e as suas profissões. Ela adorava-as, mas as suas netas poucas vezes tinham tempo 

para falar com ela. 

Um dia, já perto do Natal, a avó Inês começou a pensar que não tinha ninguém para 

estar com ela, estava sozinha e completamente isolada. Pensou e pensou até que teve uma 

ideia e gritou: 

- Vou visitar as minhas netas! 

Em pouco tempo, a Inês já tinha tudo preparado e estava prestes a fazer a viagem: mala, 

passaporte, bilhete de avião, etc. Durante a viagem de avião reparou que a sua parceira do 

lado era uma jovem que estava a chorar e perguntou-lhe: 

- A menina está bem? O que se passa? 

- Nada! - respondeu a jovem. 

- Tem a certeza? - insistiu a Inês. 

- Não, por acaso não. É que a minha avó nunca me visita... e estou sempre sozinha. - 

desabafou ela. 

 - Eu percebo como se sente, comigo acontece ao contrário. – disse-lhe a Inês, tentando 

tranquilizar a jovem. E continuaram a conversar enquanto durou a viagem. 

 Assim que o avião aterrou ambas seguiram  o seu caminho. 

Quando já estava instalada no hotel de Nova Iorque, pôs-se a pensar qual a neta que ia 

visitar primeiro e a imaginar como iria ser recebida. Tinha receio de as incomodar nas suas 

vidas. Pensou e pensou até que teve uma ideia… e falou alto: 

 - Já sei! Vou convencê-las a passarmos a noite de Natal todas juntas em minha casa, 

como quando eram pequenas! 

Depois da primeira noite no hotel, a Inês foi tomar o pequeno almoço e ficou 

maravilhada com tudo o que o hotel lá tinha: leite, café, sumo, chocolate, queijo fresco, pães 

variados, brioche, bacon, iogurte, ovos, fruta, bolos, etc. Ela nem sabia o que comer, então 

começou a comer o que mais gostava, sempre sem parar, até que o pequeno almoço fechou. 

De seguida foi ao seu quarto lavar os dentes.  
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Saiu e começou por ir a casa da sua neta Maria. Quando lá chegou, tocou à campaínha 

e ninguém abriu. Tocou e tocou até que a Maria veio à porta e lhe perguntou surpreendida: 

 - Avó? O que fazes aqui? 

 - Venho convidar-te para vires passar a consoada em minha casa. Quero que todas as 

minhas netas estejam comigo na noite de Natal! – respondeu a avó Inês. 

 - Deixa-me pensar... – respondeu a Inês. 

 - Por favor...! – pediu-lhe a avó. 

 - Está bem, eu vou. – disse ela enquanto coçava a cabeça com ar de quem iria fazer um 

frete. 

 Ainda assim, avó saiu a correr para ir ter com a Joana, que logo abriu a porta e também 

perguntou: 

 - O que fazes aqui, avó? 

 - Quero que todas as minhas netas venham jantar comigo na noite de Natal – 

respondeu-lhe a avó. 

 - Deixa-me ver... está bem. Podes contar comigo! – respondeu a neta. 

Mais uma vez, a avó rapidamente se foi embora em direção à casa da sua neta Beatriz. 

Quando lá chegou tocou a campainha e ninguém abriu. Voltou a tocar e lá apareceu a Beatriz, 

ensonada, tinha acabado de acordar, com ar de surpresa ao ver ali a sua avó, que lhe 

perguntou: 

 - Minha neta, quero que venhas jantar comigo na noite de Natal, pode ser? 

 Sem grande oportunidade de pensar no assunto, a Beatriz lá repondeu que sim, porque 

queria voltar para a cama. 

Como ainda lhe faltava convidar uma neta, a avô dirigiu-se a casa da Mafalda, que era 

logo na rua ao lado. Nem sequer teve que bater à porta porque a Mafalda estava precisamente 

a sair de casa, naquele momento. Enquanto fechava a porta, ouviu a voz da avó, nas suas 

costas: 

 - Olá Mafalda, quero reunir todas as minhas netas neste Natal, vens passar a noite de 

consoada conosco? 

 Surpreendida com a visita e o convite da avó, a Mafalda respondeu logo que sim. 

 A avó regressou então tranquilamente a sua casa, não sem antes voltar a atacar o 

bufete do pequeno almoço do hotel! 

 Na viagem, a avó Inês pensou em como iria organizar o jantar e teve ainda outra ideia…! 
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Durante a semana anterior ao Natal, a avó preparou a casa com todo o cuidado. Foi 

buscar os enfeites que usava quando as netas eram pequenas, o pinheiro, as luzes e as meias 

penduradas na chaminé com os nomes de todas as netas. Colocou ainda mais uma que fez à 

pressa para a sua última convidada – a jovem que tinha conhecido no avião e que também iria 

passar o Natal sozinha. Preparou os biscoitos preferidos das netas e aguardou pelo dia 

seguinte, a véspera de Natal.  

Logo pela manhã começaram a chegar as suas netas: primeiro chegou a Mafalda com a 

Beatriz, depois a Maria, e a Joana chegou a seguir ao almoço. 

Quando viu as netas todas juntas, a avó Inês ficou muito feliz e só conseguia sorrir. De 

tal forma que também as netas sentiam a felicidade. Explicou-lhes que tinha decidido convidá-

las todas porque gostava muito delas e que há já muito tempo não se reuniam. Tinha saudades 

delas e queria ouvir as suas histórias na noite de Natal. Contou-lhes ainda sobre a sua decisão 

de convidar a jovem que chorava no avião para passar com elas aquela noite tão especial, em 

que ninguém deve sentir-se só! 

 

 

 

Miríade 
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Um Conto de Natal 

 

Estava a chegar o Natal e as ruas da cidade já estavam todas 

iluminadas. Nas montras das lojas viam-se estrelas brilhantes e Pais Natais 

com as suas renas e nas casas já brilhavam as luzes dos pinheiros. Os adultos 

andavam numa agitação para comprar os presentes e as crianças estavam 

cada vez mais ansiosas para que chegasse o dia de os abrir.  

Mas havia um menino que estava cada vez mais triste com a chegada 

do Natal. Chamava-se Alberto, tinha 11 anos e vivia há alguns meses em casa 

da sua tia. 

Os seus pais tinham emigrado para Paris para trabalharem, porque no 

seu país não conseguiam arranjar trabalho e o dinheiro já estava a acabar. O 

Alberto não foi com eles para não interromper os estudos e, para além disso, 

não sabia falar Francês. Aquele iria ser o primeiro Natal que o Alberto passava 

sem os pais. Por isso, o menino estava tão triste. 

Entretanto, chegou o penúltimo dia de escola antes das férias. O Alberto 

e os colegas sentaram-se nas cadeiras prontos a começar a aula e, nesse dia, 

a professora pediu para escreverem um texto sobre o Natal. Quando todos os 

meninos já tinham acabado de escrever, o Alberto mal tocara no lápis. A 

professora foi ter com ele para lhe perguntar o que se passava, e ele explicou 

tudo. Todos sabiam que os pais do Alberto estavam longe e que ele, enquanto 

eles não regressavam, vivia com a tia, que era muito simpática e bondosa. Mas 

nunca tinham pensado que ele iria passar o Natal sem os pais e, por isso, 

ficaram muito tristes ao ouvirem o seu amigo. 

Quando chegaram a casa, os colegas do Alberto contaram aos pais o 

que se tinha passado na escola e eles também ficaram tristes com a história do 

menino. 

Nessa noite, um dos amigos do Alberto, o Henrique, não conseguia 

dormir. Pensava em como iria ser triste o Natal do seu amigo e imaginava 

como seria se os seus pais também estivessem longe. Passado algum tempo, 

teve uma ideia. Era isso! Tinha acabado de descobrir como ajudar o Alberto a 

ser feliz no dia de Natal! Contente, acabou por adormecer.  
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No dia seguinte, mal chegou à escola, chamou os seus colegas da turma 

e explicou-lhes a sua ideia. Todos a acharam fantástica e todos quiseram 

ajudá-lo a realizar o seu plano. Durante o intervalo, sem que o Alberto se 

apercebesse, combinaram tudo.  

Quando acabaram as aulas todos os meninos e meninas da turma do 

Alberto se despediram e desejaram um Feliz Natal.  

Para o Alberto, parecia que os dias de férias nunca mais acabavam. Ele 

estava ansioso que passasse o Natal e que chegasse de novo o dia de voltar 

para a escola. Na televisão, todos os programas falavam do Natal e quando 

saía com a tia à rua, havia Natal por todo o lado. E o menino sentia cada vez 

mais saudades dos seus pais, ao ver os outros meninos de mãos dadas com 

os seus, todos contentes. 

  Finalmente, chegou a véspera de Natal. O Alberto estava mesmo triste. 

A tia bem tentava animá-lo, mas ele nem queria saber dos presentes debaixo 

da árvore. 

Passou toda a manhã no seu quarto a ler, para se distrair e não se 

lembrar do Natal. Ele adorava ler e as histórias que lia, cheias de aventuras, 

ajudavam-no a esquecer que os pais estavam longe e que sentia tantas 

saudades deles. 

Até que a campainha tocou e interrompeu a sua leitura. Pouco depois, a 

tia chamou o menino porque tinha visitas. Quando ele viu que eram todos os 

seus amigos, deu um salto de alegria. 

- Que surpresa maravilhosa! – exclamou ele. 

O plano do seu amigo Henrique tinha resultado! Todos os colegas da 

turma do Alberto estavam ali com ele, para passarem aquele dia juntos.  

Brincaram durante todo o dia. Durante esse tempo, o Alberto e os seus 

colegas de turma divertiram-se bastante.  

Até que estava quase a chegar a hora da ceia de Natal e, daí a pouco, 

os seus amigos tinham que regressar para as suas casas.  

Entretanto, a campainha tocou novamente. Eram os pais do Alberto! O 

menino nem queria acreditar! Parecia que estava a viver um sonho. 

Os pais do Alberto também choraram de alegria. Afinal, iriam conseguir 

passar o Natal com o seu filho, graças à ajuda dos pais dos meninos que, ao 
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saberem da história triste do Alberto, quiseram ajudar e juntaram dinheiro para 

pagar a viagem dos seus pais. 

E chegaram mesmo na hora certa! O Alberto ficou felicíssimo e, antes de 

os amigos se irem embora, ele abraçou-os e disse: 

 -Este foi o melhor Natal da minha vida! 

 Os seus amigos sorriram e pensaram o mesmo.    

   

           

Moutarques 
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O Natal fraterno 

 

Era uma vez, uma menina chamada Margarida também conhecida por Mar, que vivia 

numa aldeia com os seus pais. Ela não tinha irmãos e como os seus avós viviam numa 

aldeia do interior só os podia visitar nas férias. A menina gostava muito do mar, da praia e 

do verão e por isso a mãe começou, por brincadeira, a chamá-la por Mar. Ela tinha 12 

anos, gostava de ler, brincar e fazer exercício físico. Era muito bonita e elegante, mas um 

pouco tímida e talvez por isso tinha poucos amigos. 

  Um dia, a Margarida estava a ver as notícias na televisão com os seus pais e 

chamou-lhe a atenção a notícia sobre os «refugiados», ela não compreendeu o conteúdo 

da notícia, e por isso, no final do programa perguntou ao pai: 

     -Pai, o que significa «refugiados»? 

     -Olha minha filha, são pessoas que fogem do país de origem, normalmente por 

motivo de guerra e procuram outros países para recomeçar a vida. - explicou o pai de um 

modo muito resumido. 

 - Então essas pessoas também podem vir para Portugal? - disse a Mar muito 

prontamente. 

 - Podem, mas não é assim tão simples. Tem de se respeitar as leis e criar condições 

para os receber…. 

A Margarida estava a ouvir o pai com muita atenção e a pensar nas imagens daquelas 

pessoas desesperadas que tinha visto nas notícias e perguntou: 

 - Nós poderíamos receber aqui em casa uma família de refugiados? 

 - Bem, até podíamos, mas não penses que é simples. Temos que seguir vários 

procedimentos legais e criar condições para os receber e integrar na nossa sociedade. 

O pai ficou sensibilizado com a reacção da filha e mais tarde falou com a esposa para 

saber a opinião dela sobre a vontade da Margarida. Depois de pensar sobre o assunto os 

pais acharam que seria uma óptima ideia acolher, temporariamente, uma família de 

refugiados.  

No dia seguinte falaram com a filha: 

 - Mar em relação ao assunto dos refugiados, eu conversei com a tua mãe e nós 

resolvemos que nos vamos informar sobre a possibilidade de acolhermos em nossa casa 

uma família de refugiados. 

A Mar ficou muito contente por poder contribuir e ajudar uma família a ter uma vida 

nova, protegendo-a dos efeitos negativos associados à guerra. 
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Um mês depois, os pais da Margarida receberam uma família com dois filhos, um 

menino de 3 anos e uma menina de 8 anos. As únicas palavras que sabiam falar em 

Português eram, “Olá”, “Obrigada” e “frio”. 

No início, a Mar achou que não ia ser fácil lidar com a situação porque a família de 

refugiados era muito diferente deles e para agravar não falavam português. Mas com o 

tempo e a persistência da Margarida e dos pais houve uma partilha de tradições, costumes 

e gastronomia que facilitou a integração e permitiu uma fácil adaptação. A Mar estava 

muito contente, sobretudo porque podia brincar e partilhar os brinquedos com os seus 

novos amigos.  

Mas um dia, o pai da Margarida disse-lhe que tinha chegado a hora da família de 

refugiados terem a sua casa, dos pais terem um emprego e dos filhos retomarem os 

estudos, e por isso eles tinham de ir para uma vila que ficava longe da aldeia onde viviam. 

A Margarida ficou triste porque já se tinha habituado a lidar com os seus amigos e gostava 

de chegar a casa, depois das aulas, e ter os seus amigos à espera para iniciarem uma 

brincadeira nova, que normalmente acabava com o menino a “destruir” o que as meninas 

tinham idealizado. No entanto, compreendeu o que o pai lhe estava a dizer porque sabia 

que isso ia acontecer mais cedo ou mais tarde e portanto não havia nada a fazer, apenas 

lhe pediu para passar o Natal com eles. 

Todos os anos, perto do Natal, a Mar fazia uma selecção dos seus brinquedos para dar 

a uma instituição de crianças necessitadas, mas nesse ano fez questão de dar os 

brinquedos aos seus mais recentes amigos para levá-los para a sua nova casa. 

A Margarida, como habitualmente, fazia a árvore de Natal com os seus pais no primeiro 

dia de dezembro. E como sempre o pai ficava responsável por montar a árvore e colocar as 

luzes, enquanto a mãe e a Mar preocupavam-se com a decoração da árvore. São 

momentos mágicos quando fica tudo pronto e a árvore está iluminada, mas só fica tudo 

completo quando a Mar pendura a sua carta que escreve ao Pai Natal: 

 

“ Querido pai Natal! 

Espero que esteja tudo bem contigo e que este ano tenhas muitos brinquedos e 

chocolates para partilhares com todas as crianças do mundo para elas sentirem, tal como 

eu, a magia do Natal.  

Este ano eu gostava de receber alguns brinquedos, mas o que eu queria realmente era 

um irmão. Achas que consegues com a tua magia convencer os meus pais?  

Um beijo muito grande e especial da tua amiga, 

Mar.” 
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Como é habitual os pais da Margarida lêem sempre a carta, mas desta vez ficaram 

muito emocionados com o pedido da filha. Depois de refletirem sobre o assunto e também 

porque já tinham conversado sobre essa possibilidade acharam que era a altura certa de 

tomarem a decisão de adotar uma criança. 

Na Noite de Natal toda a família estava reunida, os pais, os avós e a família de 

refugiados. Estava tudo muito bonito e delicioso, mas o momento mais emocionante e 

divertido ocorreu à meia noite quando o Pai Natal bate à porta e deixa a sala cheia de 

presentes e com cheirinho a renas e a Pai Natal. Nessa noite as crianças e os adultos 

estavam muito contentes com as prendas. Mas, a alegria maior foi quando os pais da 

Margarida lhe disseram:  

 - Mar, nós lemos a tua carta e decidimos adotar uma criança. 

A Mar estava muito envolvida no ambiente de festa, e por isso, inicialmente, não 

percebeu o que os pais lhe estavam a dizer, mas depois pensou no que tinha pedido ao Pai 

Natal e percebeu o poder da magia do Natal. 

 - O Pai Natal é mesmo meu amigo convenceu-vos a realizar o meu sonho! -

respondeu alegremente. 

Os pais sorriram e abraçaram a filha.  

E assim foi. Foram a uma instituição de adoção de crianças para iniciar o processo. E 

nesse dia a Mar ficou um bocadinho triste porque percebeu que ainda ia demorar algum 

tempo até ter um irmão, porque havia vários procedimentos que tinham de ser seguidos e 

respeitados.  

Mais tarde, depois de um dia cheio de aulas e muito chuvoso os pais informaram a filha 

de que no próximo fim-de-semana iam à Instituição buscar uma menina de 2 anos. A Mar 

ficou muito feliz porque o seu sonho estava mesmo a realizar-se e ainda por cima ia ter 

uma irmã. Ela nunca tinha assumido perante os pais, mas, no seu íntimo, ela preferia uma 

irmã a um irmão. 

 -Pode chamar-se Maria? – perguntou a Mar 

 - Claro que sim! Eu e o teu pai também gostamos muito do nome… 

O tão esperado dia aconteceu, a Margarida foi buscar a Maria e entre elas houve uma 

cumplicidade muito grande. Logo que a Maria viu a Mar deu uma gargalhada e quis saltar 

para o colo dela. A Margarida ficou muito feliz e compreendeu que tudo é possível basta 

querer, acreditar e lutar pelos sonhos. 

                                                   Natalícia 
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O Milagre de Natal 

 

Era início de dezembro, mês de festa, quase a chegar o Natal, mas 

havia uma família que teria, este ano, um Natal muito triste. 
Um membro da mesma encontrava-se hospitalizado em estado muito 

crítico.  

Os médicos não acreditavam que ele recuperasse. 
Havia poucas pessoas que acreditavam em milagres, mas essa família 

ainda acreditava que pudesse acontecer. 
No entanto, com o tempo iam perdendo a esperança. 

Cada dia que passava eles rezavam, rezavam, mas nada acontecia. 

Decidiram então que tinham de ir ao hospital prestar-lhe uma última 
homenagem. 

Levaram-lhe imensas coisas que sabiam que ele gostava. 

Os filhos e netos desse homem sentiam-se culpados. 
Ele tinha-os convidado para o jantar de Natal e ninguém tinha aceite o 

convite. Ou porque já tinham outros planos, ou simplesmente porque não. 

Depois de “discursos” e muitos pedidos de desculpa saíram cabisbaixos. 
Nada mudara. 

A apenas um dia da véspera de Natal surgiu o telefonema. 

Ligavam do hospital a dizer que afinal podiam ir busca-lo para passar o Natal 

em família. 

Tinha melhorado e os médicos deram-lhe alta. 

Ficaram tão felizes!!! 

Foram logo apanhá-lo ao hospital. 

E aquele “milagre de Natal” ensinou-lhes que nunca se desiste. Que das 
piores coisas que se pode fazer a alguém que nos adora é deixá-lo sozinho. 

Foi o Natal mais bonito que alguma vez tiveram. 

Riram, choraram, trocaram presentes e brindaram em família. 

E a partir dali juraram que iriam ser unidos para sempre. 
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É por isso que nunca se deve desistir, mesmo parecendo que é 
impossível. 

Só se desiste quando tudo acaba. 

 
Natalino 
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Aventura no Natal 

 

Na escola, faziam-se os preparativos para o Natal, na aula de expressões faziam-se 

estrelas, na AEC de música, preparavam-se as cantigas para a “Grande Festa da Escola”, só 

cheirava a Natal por todo o lado, 

O André um rapaz grande, com um cabelo encaracolado, com uma volumosa barriga, 

muito sorridente e um guloso “de primeira”. Não parava de pensar nos sonhos, nas rabanadas, 

na aletria, que a avó Ró, minhota de criação, fazia eximiamente todos os anos por esta altura. E 

lambia-se todo só de pensar nas azevias e filhoses enroladas com mel, da sua avó alentejana, 

a avó Bela. 

A Isabel. Belinha como era chamada carinhosamente pelo André, era uma menina muito 

delicada, com uns olhos verdes cor de azeitona, com uns longos cabelos castanhos lisos, 

ligeiramente ondulados e muito atenta com os pequenos pormenores. Ficava juntamente com a 

Marta, sua melhor amiga a apreciar as luzes e enfeites da cidade. 

A Marta era a mais pequena dos três, mas talvez a mais inteligente, tirava Excelente em 

todos os testes. Era muito bonita, olhos azuis da cor do mar, cabelos louros enrolados como fitas 

de Natal e uma voz doce como rebuçados. 

Estavam os três meninos a sair da escola e no caminho de casa. Conversando como e 

onde iriam passar as férias e que presentes tinham pedido ao Pai Natal. 

- Eu pedi uma Nerf Elite e umas Tartarugas Ninjas - disse o André, com os olhos brilhantes 

de emoção. 

  - Eu pedi a Barbie Sereia e a Casa Barriguitas - disse a Belinha, sonhando com as 

aventuras que faria no fundo dos mares. 

- Eu pedi uma caixa de maquilhagem e a Lucy que é um cão de brincar - disse a Marta 

que era vaidosa e adorava animais. 

E os três ao mesmo tempo pensaram: «Quem me dera que o Pai Natal me desse esses 

brinquedos!» 

Eles eram vizinhos e por isso iam pelo mesmo caminho, mas antes de irem para casa 

tinham sempre dez minutos para ir o campo que há à volta do poço dos desejos para brincar, 

jogar à bola, fazer corridas, e jogar as escondidas… 

Passados os dez minutos, que pareciam ter sido apenas dois, eles foram embora, e num 

cantinho, frio e escuro do campo viram um menino com um ar muito triste e parecia cheio de 

fome. Ficaram muito tristes. Durante a noite não sonhavam noutra coisa.  

No dia seguinte, logo pela manhã, o André foi chamar as suas amigas pois tinha tido uma 

ideia fabulosa: - E se fossemos ao poço dos desejos e pedíssemos para que aquele menino 

tivesse um Natal como o nosso? 
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Foram então ao poço dos desejos não para brincar mas sim para usar as suas moedas 

em desejos. 

Como era inverno e estava frio, a água do poço estava congelada. Eles atiraram as 

moedas, não as ouviram cair e estranharam. Foram olhar para o fundo do poço e de lá começou 

a subir um remoinho que os puxou, entrando eles num portal mágico que os teletransportou até 

o Polo Norte. 

Ficaram confusos e assustados, olhavam para todo o lado à procura de algo ou alguém 

que os pudesse ajudar. 

Do meio do nevoeiro apareceu um gnomo de pele cor de chocolate. 

- Olá! Como é que te chamas? – Perguntou o André sem papas na língua ao gnomo. 

- Chamo-me Baltazar e sou um Gnomo africano.  

- Que fazes tu tão longe da tua terra? – Perguntou a Belinha que era muito curiosa. 

- Vivo aqui. E debaixo da árvore grande o calor é tanto que nem estranho. – Disse o 

Baltazar. 

- Sabes o caminho para a oficina do Pai Natal? – Perguntou a Marta que tinha pressa de 

lá chegar e não estava para meias conversas. 

- Sei…ou melhor, não sei… não tenho a certeza… mas tenho um mapa e posso ir 

convosco. – Disse o Baltazar um tanto confuso. 

- Baltazar podes, então, dar-nos o mapa? – Disse outra vez a Marta. 

- Claro! Tomem. – Disse o Baltazar com ar decidido. 

Os meninos puseram-se ao caminho. Estavam a seguir o mapa quando viram que algo 

estava errado. O caminho seguia para a direita e no mapa estava para a esquerda. E disseram 

ao gnomo Baltazar que o mapa está errado. 

Seguiram então pelo caminho que existia e arrumaram o mapa no bolso. Andaram uns 

vinte minutos sem saber onde iria ter aquele caminho, quando avistaram um poço. 

Na Placa dizia: Poço do Esquecimento: «Aquele que desta água beber… de tudo se vai 

esquecer». 

O gnomo cheio de sede nem leu a placa e foi logo beber daquela água. Então esqueceu-

se de tudo, até do caminho para a oficina do Pai Natal. 

Os meninos viram que mais abaixo e em letras mais pequenas na placa dizia: «Se a 

lembrança queres recuperar… até à Árvore da Memória tens de caminhar».  

Olharam outra vez o mapa e ficaram admirados porque tinham de andar mais cinquenta 

quilómetros para Norte. 

Eles andaram… andaram… e andaram e aqueles quilómetros não pareciam ter fim. Até 

que encontraram a Árvore da Memória. 

Todos ficaram admirados ao ver aquela gigantesca árvore que no lugar das folhas tinha 

farrapos de neve como algodão doce e muitas bagas vermelhas como bolas. 
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A Belinha mandou que todos ficassem quietos e muito atenta leu noutra placa que estava 

escondida debaixo de um pouco de neve: «Se da água do poço do esquecimento beberes… E 

para a memória recuperar… pelo menos uma baga desta árvore vais ter de mastigar». 

O gnomo correu para a árvore e comeu 2 bagas e ficou a saber tudo. Como por magia 

lembrou-se do caminho e levou os meninos para a oficina do Pai Natal. 

À porta estava um guarda chamado Sr. Nicolau que pediu o cartão de gnomo para poder 

entrar mas o Baltazar reparou que o tinha perdido durante a viagem.  

O Sr. Nicolau propôs então que para poderem entrar jogassem ao desafio da verdade. O 

desafio da verdade consistia em responder a 3 perguntas com verdade e se mentirem ficam com 

a maldição de reduzirem ao tamanho de um gnomo e com a cara coberta de pelos verdes. 

O Sr. Nicolau com ar sério fez a primeira pergunta: - Portaram-se bem este ano? 

- Sim! – Responderam em coro os meninos 

De seguida o Sr. Nicolau com um olhar malandro perguntou: – Tiveram boas notas? 

O André respondeu. – Eu sou bom a Português e de resto até me safo bem. 

A Belinha disse: - Eu sou boa a Matemática mas sou mais fraca a Português e Estudo do 

Meio 

E a Marta vaidosa disse: - Eu sou excelente a tudo.  

Então o Sr. Nicolau fez a última e mais difícil das perguntas: - Se vissem alguém a 

necessitar de ajuda e com fome o que estavam dispostos a fazer? 

- Estamos dispostos a ajudá-lo, nem que para isso possamos ficar sem presentes este 

Natal. – Disserem todos. 

Como por magia o Sr. Nicolau transformou-se em Pai Natal. E disse: 

- Como foram verdadeiros e são bons meninos, vou ajudar-vos. 

Então o Pai Natal chamou o Rodolfo e as suas renas e foram juntos até à Cidade. 

Os três amigos encontraram o menino no mesmo lugar de sempre e disseram que o 

queriam ajudar e dar-lhe a ele e à sua família um Natal inesquecível. 

O Pai Natal levava os sacos cheios de roupa nova, alimentos saborosos, chocolates, e 

brinquedos. 

O menino pobre e a sua família não cabiam em si de felicidade, até choravam… mas de 

alegria. 

O Pai Natal ficou muito feliz de ainda haver meninos bons no mundo e capazes de ajudar 

alguém em necessidades. Assim retorceu os seus bigodes e como por magia apareceram os 

presentes que os três amigos mais desejavam. 

Os meninos ficaram gratos ao Pai Natal e prometeram ser sempre verdadeiros, estudar muito e 

ajudarem os mais necessitados. 

Nicolau Aletria  
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Magia de Natal 

 

Era uma vez quatro meninos que eram amigos e iam fazer uma festa do 

pijama, na noite de 24 de dezembro.  
Tinham combinado que conseguiriam ver o Pai Natal, nem que para isso 

tivessem de ficar acordados toda a noite. 

Colocaram computadores secretos e câmaras de vigilância por todo o 
lado da casa e, principalmente, na árvore de Natal. 

Não era muito tarde e fingiram que foram para a cama. Depois, quando 
fecharam a porta do quarto, tiraram os pijamas mas, por baixo, tinham uma 
roupa amarela com riscas azuis, com um Pai Natal desenhado, porque 

gostavam muito dele. 
O João, que era o mais pequeno, carregou num botão vermelho, 

escondido no armário, fazendo aparecer os computadores. 

A Helena, prima do João, tinha a tarefa de ver as imagens nos 

computadores para descobrir se realmente passava por ali o Pai Natal. 

A Beatriz, que era a mais corajosa, escondeu-se debaixo das escadas e 

perguntou: 
- Será que o Pai Natal vai aparecer aqui? Como é que ele será?  

- Eu não sei... mas hoje vamos matar a nossa curiosidade! – respondeu 
o Simão. 

O Simão, o mais traquina, adorava pregar partidas. Desta vez, tinha 

pensado assustar o “pobre” Pai Natal. Iria ficar escondido atrás do sofá e 
quando o velhinho de barbas brancas aparecesse iria gritar “Surpresa!!”. 

À meia-noite, chegou o Pai Natal, com um saco gigantesco. Estacionou 

o seu trenó no jardim e deixou as suas renas a comer cenouras que 

apanharam na horta. 

Para ninguém o ver, pôs um pozinho mágico na sua cabeça que lhe 

permitia andar muito rápido. 

Pelos computadores, a Helena apanhou alguma coisa a correr muito 
rápido até à cave. Rapidamente pegou no telemóvel e ligou à Beatriz e ao 

Simão a dizer que alguma coisa se dirigia à cave. 

Então, foram todos para lá ver o que se passava e, quando chegaram... 

Viram um enorme saco de presentes! 
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O João, como também era curioso, espreitou e caiu lá dentro. 
Como o saco era muito fundo, alguém tinha de se amarrar a uma corda 

para o salvar e esse alguém foi a Beatriz que era muito corajosa! Porém, 

quando puxaram a corda para ela não cair, caíram todos lá dentro. 
Quando se levantaram, aperceberam-se de que estavam na terra do Pai 

Natal! 

Foram ver os duendes a trabalhar e lá ao fundo viram o Pai Natal e a 
Mãe Natal e disseram ao mesmo tempo: 

- Uaaauuu! Não acredito no que estamos a ver, o Pai Natal em carne e 
osso! 

Entusiasmados, correram até ele e o Pai Natal exclamou: 

- Meus queridos meninos, hoje é o dia em que eu vou às vossas casas 
deixar-vos presentes com estrelinhas à volta, com corações, bolinhas cor-de-

rosa... Ei! Eu já sei onde podem ir! Vou levar-vos à sala dos presentes! Lá 

podem ver todas as prendas que fiz e vou entregar neste preciso momento. 

Quando um duende ia pegar num presente e coloca-lo na saca, o 

presente desapareceu! 

Quando a prenda desapareceu, o João perguntou: 
- Porque é que o presente desapareceu? 

- Não sei! – respondeu a Beatriz, curiosa. 
Então o Pai Natal explicou: 

- A prenda desapareceu, porque quando eu vou às vossas casas, 

ninguém me vê, pois não? É que existe uma magia especial que se chama 
“magia de Natal”! Se alguém me vir, essa magia desfaz-se! Só com essa magia 

é que consigo entregar os presentes a todos os meninos na noite de Natal!  

O Simão perguntou: 

- Mas agora, como é que voltamos a ter presentes? 

- No Natal, aparece sempre uma estrela cadente e se lhe pedirmos um 

desejo, ele concretiza-se! – explicou a Mãe Natal. 

- Ah, ah , ah!! Nós não vamos cair nessa, Mãe Natal! Eu uma vez pedi 
um desejo e ele não se concretizou! – afirmou a Helena. 

- Mas essa estrela é especial. - acrescentou o Pai Natal. 

- Então podemos desejar que a magia de Natal nunca mais acabe e que 

voltemos a ter presentes! – disse a Beatriz. 
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Nessa noite, viram uma estrela cadente e desejaram que a magia de 
Natal durasse para sempre! 

 

 
 

Nini 
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Um conto de Natal 
 

Num dia de Natal, Richard estava a dormir. Às 09:00, o seu relógio 

tocou, cantando:  
- “Um feliz Natal para todos, um feliz Natal para todos, um feliz Natal pra 

você também.” 

Richard levantou-se e gritou:  
- É hoje, é hoje!  

Correu para o quarto dos seus pais e acordou-os, alegremente. Eles 
levantaram-se e Richard abraçou-os com um enorme olhar de alegria! 

Voltou ao seu quarto para se vestir. Nem olhou para a roupa, começou a 

tirar do seu guarda-roupa vários gorros, meias e luvas. 
Olhou pela janela do seu quarto e viu que estava a nevar, o que o deixou 

ainda mais feliz. Saiu de casa todo “enchumaçado” de roupa e gorros e 

começou logo a fazer um boneco de neve. 

Os pais chamaram-no: 

-Vamos, Richard. Já estamos atrasados!  

Ele correu para o carro, gritando: 
- Já vou! 

Quando chegou ao carro, o pai olhou e disse: 
- Vamos patinar no lago congelado? 

Richard exclamou: 

- Que fixe, já peguei meus patins, pai! 
No lago, caiu. Ao olhar para cima, viu um menino que veio ter com ele e 

perguntou-lhe: 

- Qual é o teu nome? 

O menino respondeu: 

- O meu nome é Duarte. E o teu?  

Richard respondeu: 

- O meu nome é Richard! 
Duarte, ao ajudá-lo a levantar-se também caiu e começaram os dois a 

rir, deitados no gelo.  

Duarte olhou para os pais de Richard e percebeu que não tinham 

gostado dele, por ser um menino de cor. Sentiu-se muito triste pela 
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descriminação. Duarte afastou-se, a correr, muito triste, sem sequer dizer 
adeus.  

O pai de Richard chamou-o e ordenou: 

- Vamos a casa, agora!  
Quando chegaram a casa, ouviu um sermão do pai. 

O Natal, para ele, tinha acabado. Qual era o significado do Natal, afinal? 

Estava mesmo frustrado! 
Correu para cozinha e perguntou à mãe qual o significado do Natal. Ela 

respondeu que era comida e festa. Correu para o quarto da irmã e perguntou 
novamente:  

. Qual e o significado do Natal?  

E ela respondeu: 
-Os presentes! 

Os convidados dos pais começaram a chegar e a todos Richard 

perguntava qual era o significado do Natal. As respostas eram: presentes, 

comida, beleza, alegria, etc.  

Por último, chegou o avô, mesmo quase na hora da ceia. Richard, com 

todo respeito, perguntou : 
- Vovô, qual é o verdadeiro significado do Natal ? 

E o avô respondeu: 
O verdadeiro significado é amizade, sinceridade, amor, paixão. 

Richard correu para o lago e chamou pelo Duarte: 

- Anda, a ceia vai começar!  
Richard levou Duarte para o seu quarto, vestiu-o com as suas roupas e 

calçou-o com os seus sapatos. Juntos desceram os degraus. Duarte muito bem 

arranjado e com cheiro a rosas, nem parecia o mesmo. Richard convidou-o a 

sentar-se. O pai ficou muito admirado e com cara amuada, mas Richard pediu  

a palavra  e disse : 

  - Por favor, façam silêncio. Hoje fui ao lago patinar e conheci uma 

pessoa muito especial, mas pelo facto de ter outra cor e não estar muito 
apresentável, os meus pais disseram que eu não deveria estar perto dele. Mas 

com o meu avô descobri que o significado do Natal é ter compaixão e ser 

sincero, por isso chamei o meu amigo Duarte para se juntar a nós neste Natal e 

fazer parte da nossa ceia. Espero que não o descriminem, pois ele merece 
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uma família com muito amor para comemorar o seu Natal e eu amo-vos muito 
a todos!  

Richard descobriu que Duarte era órfão, os seus pais comoveram-se e 

adotaram Duarte. Os rapazes dividiram os presentes, as roupas , a comida  e 
tudo o resto. 

 

Peter Pan 
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Uma Família Feliz 

Um natal diferente   

Uma Família Feliz           
  

Todos temos uma história para contar, umas tristes outras alegres, mas a história que vos 

vou contar tem um pouco de todos estes sentimentos, tristeza, esperança, desânimo e 

alegria. 

Num orfanato viviam muitas crianças com a esperança de um dia poder ser adotadas, entre 

elas estava um menino, cabelos castanhos e lisos, olhos grandes e um grande sorriso. Era 

um rapaz normal, como todos os outros, chamava-se Pedro e sonhava um dia encontrar 

uma familia  que o adotasse, mas para sua tristeza, os dias iam passando e o seu sonho 

ficava por realizar. Porque seria? 

Bem, os casais que ali passavam só queriam crianças mais novas (bebés) e ele era já com 

mais idade (pré-adolescente), o que tornava a sua situação bem mais complicada, o sonho 

repetia-se todos os dias, ter uma família que o amasse, o tratasse como um filho... No 

orfanato todos gozavam com ele e chamavam-lhe “abandonado” Pedro ficava ainda mais 

triste, o desânimo era tanto, que passava os dias sozinho sem brincar, sem amigos. Os 

profissionais que lá trabalhavam começaram a reparar na desilusão que sentia e 

pacientemente, tentaram explicar a Pedro que um dia o sonho iria ser realidade, o 

comentario era sempre o mesmo, “deixa lá, eles vão cansar-se de te aborrecer”. Os dias 

“caminhavam” velozmente, Pedro imaginava um dia poder ser feliz, ser um menino alegre 

como todos os outros, ter uma família, irmãos, conhecer os avós,os primos, enfim ter uma 

história familiar. 

Entravam e saiam crianças todos os dias, daquelas quatro paredes, umas com caras felizes 

outras amedrontadas com a nova vida que iam ter com os novos pais, Pedro não pensava 

em mais nada, apenas se perguntava: “E eu, quem se lembrará de mim?”. Até que um dia 

entrou no orfanato uma menina muito interessante, cabelos dourados como sol, olhos 

azulados e sardas muito engraçadas, parecia quase a “Pipi das Meias Altas”, lembram-se 

daquela menina que fazia rir todos com as suas travessuras? Carolina era assim, 

Contos de Natal 2015  -  157



desajeitada, alegre, irrequieta mas de muito bom coração, que conquistou Pedro por 

completo e se tornou rapidamente a sua melhor amiga. 

Carolina mudou um pouco a vida de Pedro, sentia-se contente, menos sozinho, agora tinha 

uma amiga com quem brincar, alguém que podia confiar... os dias eram uma diversão: 

jogavam Futebol, à Cabra Cega, à Macaca e outros. Enfim jogos de crianças! A amiga 

preenchia um pouco o vazio que sentia, mas o desejo de ter uma família não era esquecido, 

ao anoitecer Pedro sentava-se numa rocha e pensava “tenho uma amiga e muito mais, mas 

para ser uma criança feliz preciso de uma família.”, esta ideia deixava Pedro cheio de 

incertezas e medos. 

O Natal estava cada vez mais próximo, Pedro já fazia planos e aguardava ansiosamente 

as visitas efetuadas ao orfanato. Nessa altura várias famílias visitavam o orfanato para 

doação de brinquedos e roupas aos meninos necessitados, um dia Pedro reparou 

especialmente num casal simpático que por lá andava, a senhora a D. Rosa, era delicada 

e passava várias vezes a mão pela cabeça das crianças, o Sr. Joaquim divertia-se a lançar 

a bola aos meninos. Era maravilhosa a maneira como tratavam as crianças, Pedro cada 

vez mais interessado aproximou-se e perguntou se tinham filhos, o senhor disse que não 

mas que gostariam muito de ter, a senhora com a lágrima no canto do olho segredou que 

um dia tivera um filho,mas como viviam em condições muito pobres o deram a criar, pois 

não tinham condições, agora estavam bem de vida e gostariam de fazer uma criança feliz. 

Uma grande amizade nasceu logo entre os três, até Carolina ficou um pouco enciumada, 

pensando “será que estava a perder o amigo?” 

Bem, Pedro tinha escolhido a sua familia naquele momento, existia um afeto anormal entre 

os três, os dias foram passando e o Natal estava quase a chegar.  

Mas, para perceberem o problema de Pedro vou contar-vos um pouco da sua história. Uma 

freirinha que morava em clausura no orfanato, tinha trazido um menino ainda muito 

pequeno e sem familia encontrado numa cestinha á porta de uma igreja, acolheu-o com 

ternura e resolveu dar-lhe um lar, Pedro foi crescendo mesmo sem pais tinha uma 

protetora.. Anos mais tarde já maior, Pedro começou a sentir a necessidade de saber que 

destino tinham levado os seus pais, mas nunca o soube. 

Os dias iam decorrendo e aquele casal misterioso, quase todos os dias passava pelo 

orfanato, era muito estranho o olhar de entendimento que mostravam. 

Pedro estava curioso e alguma coisa lhe chamava a atenção sobre aqueles senhores, era 

como se os tivesse conhecido,  uma coisa muito estranha.  

Resolveu um dia visitar a sua protetora, a irmã Maria que se encontrava doente e que por 

essa razão a sua vida era passada no quarto onde vivia, entrou a medo e resolveu abrir o 
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seu coração à irmã. Disse-lhe tudo que pensava, que embora estivesse grato por ela o ter 

ajudado e cuidado dele, gostaria de ser feliz e ter uma famlia a sério, que até já tinha 

escolhido os seus pais! A irmã Maria ficou intrigada e disse que gostaria de conhecer as 

pessoas que o tinham encantado, não gostaria que ele vivesse com qualquer pessoa, ficou 

resolvido que Pedro os levaria lá para a irmã os conhecer. 

Uns dias mais tarde Pedro segredou ao Sr. Joaquim (era este o nome do senhor que ele 

tinha escolhido para pai), que a irmã Maria gostaria de os conhecer, ele prontamente 

aceitou e decidiram marcar a data da visita. 

No dia anterior ao Natal o casal foi ao orfanato e Pedro levou-os á irmã Maria, ela fez 

algumas perguntas, deu algumas sugestões, contou-lhes a história de Pedro e a senhora 

começou a chorar, era tão parecida a história de Pedro com a do seu menino! 

Também ela tinha tido um filho lindo, mas não podia ficar com ele naquela altura, eram 

tempos difíceis, de guerra e de fome, teve tanta pena que o seu filho passasse fome que o 

deixou á beira do Mosteiro da Visitação, num cestinho para alguém com coração o levar.  

Naquele momento tudo se esclareceu, o menino de que falavam era Pedro, claro que era 

preciso confirmar isso, mas Pedro estava radiante, era o melhor presente de Natal que 

podiam oferecer, ter uma família a sério, mas com os seus pais verdadeiros, era 

inacreditável! 

Foi logo contar a novidade a Carolina, mas com o seu entusiasmo nem reparou na tristeza 

com que a amiga ficou, Carolina pensava “agora que se tinham tornados amigos, iam 

separar-se”, a D. Rosa olhou enternecida para os dois e pensou: porque não fazermos duas 

crianças felizes e perguntou de seguida: “Carolina queres ser irmã de Pedro a partir de 

agora?”, a menina nem queria acreditar, fez que sim com a cabeça, era o seu melhor 

presente de Natal. 

No dia seguinte era Natal e os pais de Pedro e Carolina vieram buscá-los para jantar em 

familia, trouxeram roupas lindas e os dois meninos sentiram-se importantes, quando 

chegaram ao que ia ser  o seu novo lar, ficaram admirados, a casa era lindíssima, existiam 

baloiços, um jardim enorme e dois cães grandes mas com olhos meigos. Rosa a mãe dos 

dois, mostrou-lhes o resto da casa e principalmente os quartos, nunca tinham visto casa 

tão bonita. 

Dirigiram-se para a mesa da cozinha onde iria ser servido um delicioso bacalhau cozido 

com batatas, rapidamente se espalhou um cheiro maravilhoso, era o cheiro a natal. Pedro 

nunca tinha comido algo tão apetitoso, na mesa da sala estavam muitas iguarias: 

rabanadas, nozes e avelãs, pudins e doces de todo o género, incluindo o Bolo Rei.  Por fim 

chegou o momento que Pedro mais esperava, a chegada do Pai Natal, à meia noite, Pedro 
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reparou que à beira da lareira, o pinheiro estava repleto de presentes, para todos. Pedro 

recebeu uma enciclopédia, livros do Geronimo Stilton e um enorme livro da História de 

Portugal. Carolina recebeu uma boneca, material de pintura e roupa nova.  

Mas o melhor presente de Natal já eles tinham tido, “uma familia”. 

Natal é todos os dias se quisermos e soubermos dar valor aos outros. 

Feliz Natal para todos!     

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Peter writer 
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Um Sonho de Natal 

Estávamos em dezembro e o inverno constipou toda a gente. O céu 

estava escuro. As árvores estavam despidas e as nuvens fugiam a sete pés. A 

lareira estava a arder e o gato ronronava de prazer. 
- Ron ron-disse o gato 

Entrou uma menina que se chamava Katy: 
- Finalmente chegou o Natal! 
- Concordo!-disse a Mary, irmã da Katy. 

Em frente à lareira, as duas meninas cantavam alegremente cânticos de 
Natal. 

- É Natal, é Natal… 
Enquanto as irmãs cantavam, as nuvens choravam emocionadas com a 

beleza da dança do vento. As meninas gulosas foram logo atacar as meias de 

natal com todos os doces que podiam encontrar. 

-Se vocês comerem os meus doces, vou levar-vos a um mundo 
inesquecível-disse a meia furiosa. 

-Qual?-disseram Katy e Mary. 
- O mundo da magia. 

As meninas aventureiras comeram os doces sem demora. As luzes da 

árvore de natal acenderam-se. 
-Estou tão luminosa! As minhas luzes parecem cabelos de fada.- disse a 

árvore de Natal. 

Entre um fluxo de luz e vários sustos entraram para o mundo da magia. 

-Sejam bem vindas-disse o boneco de neve. 

- Onde estamos?- interrogaram-se as irmãs perplexas com a maravilha 
daquele mundo. 

-Vocês estão no mundo da Magia onde vão passar por uma fase em que 

terão de aprender magia para poderem ir salvar a fada dos dentes que a bruxa 
má aprisionou na sua torre em bico como se fosse um chapéu de bruxa. O Pai 

Natal irá ensinar-vos e com a sabedoria dele irá ser muito fácil salvar a fada. 

-E para que queremos salvar a fada?-retorquiu a Katy. 
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- Porque assim com tantos doces que comem ficam cheios de cáries. A 
fada dos dentes protege-vos das cáries e ficam com os dentes branquinhos 

para sempre.-explicou o boneco de neve. 

-Vamos a caminho. Chau!-despediram-se as duas irmãs do boneco de 
neve. 

Chegaram ao quartel do Pai Natal. Aquele sítio era esplêndido, ou 

melhor tinha magia. Ao fundo havia um cadeirão onde o pai natal se sentava. O 
teto era ornamentado com bengalas de açúcar e rebuçados. 

Estavam maravilhadas com aquela casa, quando o Pai Natal entrou de 
repente e exclamou: 

-Quem são vocês!? 

-Desculpe a entrada brusca -explicou-se a Katy. Eu chamo-me Katy e 
esta é a minha irmã, Mary. Viemos aqui porque a meia mágica nos escolheu. 

-Mais ou menos-disse a Mary- nós fomos atrevidas e trincámos os 

doces. 

-Pois, mas não deviam ter feito isso- explicou o Pai Natal- é uma missão 

muito difícil. 

 - Mas agora vamos sofrer as consequências. -arrependeu-se Mary-e 
vamos levar isto até ao fim. 

 Decididas a salvar a fada dos dentes, seguiram viagem pelo mapa que o 
Pai Natal lhes forneceu.  

 Lá foram elas seguindo o caminho até que chegaram ao destino. 

 Chegaram ao castelo assombrado da bruxa. Entraram muito 
timidamente. A bola de cristal detetou os intrusos. 

 A bruxa foi ver e descobriu as duas meninas a consultar o mapa. 

 Com a sua varinha, lançou inúmeras armadilhas, mas nem isso impediu 

as irmãs de salvar a fada. 

 Subiram as imensas escadas a uma velocidade sobrenatural até 

chegarem à porta que impedia as irmãs de salvarem a princesa. 

 Em coro lançaram um feitiço: 
 -Zara bum, Zara bam esta porta irá abrir-se. 

 De repente, a porta abriu-se e a fada dos dentes correu com elas pelas 

escadas abaixo como se houvesse mil doces para elas comerem. 

 Chegaram ao quartel do Pai Natal e ele ficou orgulhoso: 
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 -Parabéns! Foram muito corajosas. Estou orgulhoso. 
 As meninas seguiram caminho para casa. 

Foi pena isto ser apenas um sonho. 

 
Pinheirinho 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beatriz Peixoto Pinheiro, 5º 4, nº 9 
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Lenda de Natal 

      

Era uma vez, um senhor viajante, que desconhecia as suas origens. Não sabia o seu 

verdadeiro nome, nem a sua idade. Por onde passava, o senhor dificilmente fazia amigos, pois 

todas as pessoas, com quem ele começava a conversar, lhe faziam sempre as mesmas 

perguntas: 

- Como se chama? 

- De onde é? 

- Qual é o sobrenome de sua família? (…) 

Ele muito desanimado, com cabeça baixa, respondia: 

 - Prazer em conhecê-lo, até uma próxima vez! 

O senhor viajante, passava os seus dias a caminhar de localidade em localidade. Para 

seu sustento, fazia transportes de mercadorias pequenas. As boas recordações que levava de 

cada aldeia ou cidade, era o convívio que tinha com as crianças, porque estas faziam 

perguntas divertidas e tinham olhares carinhosos. Ele adorava as crianças, pois até quando 

repetia a sua passagem por uma das aldeias, estas corriam atrás dele, divertidas e alegres, até 

que atravessasse os portões da povoação. 

 Certo dia, teve de escalar uma montanha coberta de neve. Para descansar, encostou-se 

a uma pequena rocha onde, como por milagre, viu uma pequena flor de cor vermelha. Como 

pensou que estava a ver coisas que não existiam, esfregou os olhos várias vezes e sacudindo 

a cabeça, verificou que na realidade era mesmo uma flor vermelha que se encontrava ali, no 

meio de tanta neve. E começou a falar com a flor, dizendo-lhe: 

 - Olá, pequenina flor, és tão bela e delicada, com que magia resistes a estas 

temperaturas? Que maravilhas a natureza nos dá! Linda flor vermelha! 

Ao dizer estas palavras, uma pedra arrastou-se para o lado, nas suas costas. Ele, 

levantou-se assustado com o barulho, quase se desequilibrava… Foi aí, que a bela flor se abriu 

como que por magia, ficando rodeada de purpurinas de todas as cores e do meio surgiu um 

duende vestido de vermelho. 

 O senhor viajante, espantado com tudo, com o seu olhar fixo no duende, sem conseguir 

falar, via que ele mexia a sua pequena boquinha. Concentrou-se e lá ouviu, o que dizia: 
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 - Olá! Muito bem-vindo, estava à sua espera há milhares de anos, a minha alegria 

ultrapassa o tamanho do Universo.  

 O senhor surpreso, respondeu: 

 - Eu, …eu …, porquê eu? Estarei a sonhar ou a dormir?  

Beliscando-se viu que estava bem acordado. 

Continuou o duende: 

- Nesta aparente gruta, está uma fábrica, que será a mais importante do mundo, pois é 

como se fosse um observatório de todas as pessoas, principalmente das crianças. Como dizia, 

há milhares de anos que esta fábrica está sem comandante. A nossa fada protetora, segredou-

nos que, certo dia, surgiria a pessoa certa, com a palavra mágica para colocar a fábrica a 

trabalhar a todo o vapor! 

- Ah…, mas eu não vi ninguém a passar aqui, como é que vos poderei ajudar? – 

Perguntou o senhor. 

- Ajudar? Mas já está a ajudar imenso, pois o seu coração é leve. As suas palavras, 

brilham como o carinho e amor que devemos dar a todas as pessoas e crianças. - Respondeu 

o duende. 

- Mas, … é certo. A coisa que mais adoro e amo no mundo é conviver com crianças. 

Continuo a não entender, o que se está a passar, o que é que eu disse para que tudo isto se 

esteja a passar? 

- É muito simples, a sua demonstração de amor e carinho para com a pequena flor, foi 

maravilhosa e disse a palavra mágica. Convidamo-lo a aceitar as suas célebres funções na 

fábrica, mais conhecida como a fábrica dos presentes do Pai Natal. Nesta fábrica, com a sua 

coordenação e com a ajuda da grande família dos duendes, fabricaremos os presentes para 

todas as pessoas e crianças do planeta Terra. 

- Com muita estima, aceito a minha nova função, mas estou ainda muito confuso com 

tudo, está a acontecer muita coisa ao mesmo tempo. – Disse o senhor. 

- Nós sabemos e com todo o carinho o acolhemos, como se fizesse parte da nossa 

grande família.  
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O senhor seguiu o duende e entraram na montanha. Tal como o duende tinha dito lá 

estava a fábrica, como que meia adormecida. À medida que o senhor viajante se aproximava, 

esta parecia que ia ganhando vida. Ele estava encantado com tudo! Sentia-se mesmo bem 

acolhido e confortável, até música de fundo começou a tocar. Pequenos passos, se 

começaram a ouvir… era a grande família de duendes. Todos se atiraram para o seu colo, 

abraços e miminhos surgiam de todos os lados, “que mãos carinhosas ”, pensava ele. 

Todos começaram a dar-lhe o mesmo nome, que era Pai Natal. O senhor viajante, 

sorriu. Sentia que todo o seu corpo estremecia de felicidade, pois, pela primeira vez, passou a 

ter um nome. 

Os duendes, foram-lhe mostrar a fábrica. Havia várias salas. Uma delas era o escritório 

do Pai Natal. Também havia uma garagem, onde estava o trenó que servia para transportar os 

presentes e um grande ginásio onde as renas, se preparavam fisicamente para a grande 

viagem. Em cada sala, havia uma máquina, com sua função. 

 Na família de duendes, cada um tinha as suas tarefas. Os duendes amarelos 

separavam as cartas enviadas pelas crianças, segundo os seus pedidos; os duendes 

vermelhos construíam os brinquedos; os duendes marron faziam o trabalho mais pesado que 

era transportar os presentes para o trenó; e os verdes ajudavam o Pai Natal a entregar os 

presentes.  

Na véspera do Natal, 24 de dezembro, já estavam todos preparados para a distribuição 

dos presentes. O Pai Natal pôs o seu plano de bordo em marcha e, ao mesmo tempo, reforçou 

a chamada das renas e dos duendes verdes.  

Na noite de Natal, enquanto todas as crianças dormiam em suas fofas camas, os 

duendes faziam a distribuição. Numa das casas, um duende, na brincadeira, pôs-se no sofá a 

ver televisão, a comer bolachas e a beber leite. Entretanto, o outro foi ver se o menino estava a 

dormir e logo de seguida preparou o melhor local para o Pai Natal pôr os presentes. Apesar de 

quase não terem feito barulho, o menino acordou e foi até à sala ver o que se passava. O 

duende que estava sempre a sussurrar para o seu colega “Anda, anda, anda, temos ainda 

muitas casas para visitar…”, olhou e viu o menino aparecer e disse aflito: 

- Cuidado…! Atrás de ti! 

O duende, que ainda não tinha visto o menino, quando se apercebeu da sua presença, 

carregou na sua pulseira mágica e flocos de neve começaram a cair. O menino, ficou 
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atordoado com tudo aquilo…”Flocos de neve? Duendes? Hummmm!…Estranho…!” Pensou 

para si. Nem acreditava no que os seus olhos viam. Ficou a pensar se ainda estaria a dormir. 

Mas quando olhou para o lado oposto da televisão, onde se encontrava a janela ligeiramente 

aberta, viu como que um reflexo brilhante e um som tipo: “ … OH! Oh! Oh! … “. Foi aí que 

correndo para a janela, viu que estava mesmo a nevar e recordou-se que era noite de Natal. 

Afinal não era um sonho. Foi a correr acordar seus pais para lhes contar a sua breve e 

magnífica aventura, dizendo: 

- Pai, mãe, venham ver o Pai Natal! É mesmo bonito o que ele faz!  

Assim, o Pai Natal e seus duendes felizes e contentes levaram presentes a todas as 

pessoas que habitam o planeta Terra, deixando uma agradável sensação de magia no ar para 

fazer todos felizes. 

Pombalino 
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                                 Um Natal diferente 

Era uma vez uma menina chamada Manuela, ela tinha aproximadamente 14 anos, era uma 

menina muito rica graças à fortuna do seu pai, mas infelizmente era muito solitária devido à 

excessiva preocupação dos pais com o trabalho, por isso, não lhe davam atenção, por outro 

lado, não tinha amigos na escola pois era muito caprichosa. 

Num dia típico de inverno onde a neve cobria veículos, árvores e o céu estava nublado, a 

menina acordou e dirigiu-se para a sala de jantar. 

Então reparou que faltavam apenas sete dias para o Natal; e disse alegremente: 

-O que fazemos este ano no Natal? 

-Eu e a tua mãe vamos estar a trabalhar, mas podes passar o Natal com os teus tios. 

A menina entristeceu: 

-Não… - saiu e dirigiu-se para o seu quarto – Laaaaaaauuuuura – gritou. 

-O que se passa menina?- respondeu aflita. 

-Prepare as malas!... Laura, mas rápido- mandou. 

A empregada acenou com a cabeça, a dizer que sim. 

Passadas duas horas as malas estavam preparadas, a menina saiu de casa e lançou-se na 

aventura, esta seria diferente das outras, pois estaria sozinha, era a época Natalícia e seria 

cheio de novos conhecimentos. 

Já de noite, a menina andava desaparecida pelas ruas da cidade, não sabia o que fazer. Até 

que aconteceu o que mais se temia, a menina sofreu um acidente e caiu impedindo-a de se 

levantar. Manuela foi ajudada por uma mãe e um menino. 

De manhã, acordou numa casa pobre, onde as divisões eram juntas e as paredes estavam 

desgastadas. 

-Onde estou?- disse Manuela. 

-Bom dia, eu chamo-me Conceição. 

-E eu Manuel- disse o menino. 

Tu desmaiaste ontem, devido ao ferimento – respondeu a senhora. 

-Obrigada, eu não vou ao hospital?- perguntou a ela. 

-Infelizmente não, eu não tenho possibilidades para isso, vamos seguir os remédios caseiros. 

A rapariga apercebeu-se de um pequeno enfeite de Natal em cima da mesa. 

-Como é que vocês passam o Natal? 

-Sabes, Manuela, aqui em casa é tudo bem simples, mas repleto de amor, não temos prendas 

nem muita comida mas não ficamos aflitos porque o que desejamos apenas é termos a 
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companhia um do outro- a menina sorriu, finalmente, começara a perceber o que é a 

humildade. 

Quatro dias mais tarde, no dia 24, a perna da Manuela estava praticamente curada. 

Enquanto na grande mansão os pais de Manuela encontravam-se preocupados, apesar da 

distância amavam-na muito. 

Chegou a noite, Manuela estava feliz, ela gostava de estar com os dois, mas tinha muitas 

saudades dos seus pais, por isso nessa noite desejou apenas que pudesse voltar para casa e 

esta pediu à Conceição para que a deixasse fazer um telefonema para seus pais: 

- Boa noite! Posso ajudar?  

- Pai? 

- Manuela? Onde estás?  

- Vem-me buscar estou com um menino e uma senhora, naquele bairro pequenino, situado no 

centro, na casa 12. 

Imediatamente os pais de Manuela chegaram e consigo traziam dois grandes sacos. 

-Boa noite! – Disseram em coro. 

Logo Manuela correu para os braços dos seus pais, pegou nos sacos e ofereceu um à senhora 

e outro ao menino, os mesmos agradeceram. 

- Um computador! – Festejou o Manuel. 

- Pai? Porque é que eles ficaram tão contentes com um simples computador e um ramo de 

flores? 

- Mas isso é muito importante, o governo quando ajuda as pessoas com mais dificuldades é um 

dever, mas quando se vê uma pessoa que dá algo sem pedir nada em troca, é de dar valor e o 

nome disso é caridade. – Ela sorriu. 

Manuela despediu-se de Manuel e de Conceição. 

- Conceição? – Chamou. 

- Sim? – Disse entristecida. 

- Muito obrigada, a senhora ensinou-me uma coisa muito bonita… que se deve dividir, mesmo 

quando se tem pouco. 

Na mansão, Manuela e os seus pais tiveram uma conversa onde decidiram nunca mais se 

distanciarem. 

Então Manuela, finalmente, entendeu o que é o espírito natalício.  

Princesa 
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A conversa com o Pai Natal 

Era uma tarde fria e cinzenta de dezembro. Lá fora nevava, caindo belos flocos de neve, 

cobrindo o chão com um belo tapete branco. O Pai Natal admirava essa paisagem da janela da 

sua sala. Estava sozinho em casa, atarefado a ler as imensas cartas e postais que havia 

recebido de muitas crianças do mundo inteiro. Todos os anos era assim: passava longas tardes 

sentado no seu belo e  antigo cadeirão a ler os pedidos, tentando corresponder aos anseios de 

todas as crianças. 

A dada altura, ouve-se a campainha a tocar… 

 - Mas quem será? – interrogou-se o Pai Natal. – Não estou à espera de ninguém… 

 O Pai Natal lá se dirigiu à porta, curioso por saber quem era. Assim que abriu a porta, 

viu quatro crianças que, muito simpaticamente, o cumprimentaram de imediato. 

 - Olá Pai Natal!! – disseram em coro. 

 - Olá meus meninos, o que fazem por aqui? Não deviam andar na rua, tão frio que está! 

Vá, entrem, entrem. Tenho a lareira acesa, venham aquecer-se, tomar um chazinho quente 

com bolachas de chocolate e conversar um pouco. 

 Sentaram-se todos no sofá, junto da lareira que irradiava uma bela chama calorosa. 

 - Então o que vos traz por cá, meus amigos?  

 - Pai Natal… - começou por dizer Soon Yo, uma menina chinesa, de longos cabelos 

escuros – nós viemos cá em vez de lhe escrever uma carta. Na verdade, não queremos pedir 

brinquedos nem bens materiais neste Natal. 

 O Pai Natal fez um sorriso de satisfação. Estava habituado a que as crianças pedissem 

bonecas, carros, jogos… Ficou curioso com o que Soon Yo iria pedir. 

 - Este ano – continuou Soon Yo - eu gostava que o Pai Natal ensinasse todas as 

crianças a ter respeito pela diferença. Eu nasci na China, mas vim bem cedo para Portugal. 

Tenho uns olhos diferentes dos meus amigos que andam comigo na escola e eles gozam 

comigo. Não percebem que sou diferente deles e isso deixa-me muito triste. 

 - Querido Pai Natal – interveio Jonas – Eu nasci com Trissomia 21 e sinto que os meus 

colegas me rejeitam. Não tive a sorte que eles tiveram em nascer saudáveis, mas apesar de 

tudo sou amado pela minha família e sou feliz. Mas, devo confessar, o meu sonho era que o 

Pai Natal mostrasse a todas as crianças que mereço estar numa escola como a deles e ter as 

mesmas oportunidades de aprender tal como eles. A inclusão é um fator de grande importância 

para sermos felizes, mas muitos adultos e crianças ainda não compreenderam isso. 

 O Pai Natal ouvia atentamente as crianças, admirado com os seus pedidos. 

 - Pai Natal, compreendo que os nossos pedidos não são fáceis de concretizar… – 

prosseguiu Ynaria – Eu sou de nacionalidade indiana. Os meus pais vieram para Portugal em 

busca de melhores condições de vida e agora é este o meu país. Tenho família na Índia e em 

Portugal. Este ano, passei para o 5º ano e tive que mudar de escola. Confesso que fiquei triste 
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porque muitos colegas me acharam diferente. Tentei explicar-lhes que o multiculturalismo é 

uma realidade quando existem vários tipos de cultura na mesma região. Mas, apesar dos meus 

esforços, acho que eles não compreenderam muito bem o que é isso de “multiculturalismo”. 

Será que tu, Pai Natal, podias explicar isso melhor aos meus amigos? 

 - Bem, os vossos pedidos vão dar-me muito trabalho! Confesso que não estava nada à 

espera deste tipo de pedidos! – confessou o Pai Natal. 

 - Pai Natal, eu ainda só tenho oito anos mas já ouvi falar muito de direitos humanos – 

interveio o Paulo. Felizmente vivo com boas condições e nada me falta. Os meus pais 

esforçam-se para me dar o melhor que podem. Mas, Pai Natal, sei bem que muitos dos meus 

amigos não têm a sorte que eu tenho. Todos os adultos têm direito ao trabalho, mas sei que há 

adultos que não têm forma de sustento pois estão no desemprego. Também sei que todos 

deveríamos ter direito à educação mas muitas pessoas, infelizmente, não sabem ainda ler e 

escrever porque não lhes foi dada essa oportunidade. E – prosseguiu – também sei que todos 

deveriam ter direito à saúde mas, no mundo, quantas pessoas adoecem gravemente porque 

não têm acesso a cuidados básicos de saúde? Isto são apenas alguns exemplos. Pai Natal, 

será pedir muito que ajudes as pessoas do mundo a compreender que todos devemos ter os 

mesmos direitos? 

 O Pai Natal estava realmente surpreso. Não contava com aquela visita inesperada, 

muito menos com os pedidos que lhe haviam sido feitos. 

 - Bem, antes de mais nada devo dar-vos os parabéns pela vossa coragem em ter vindo 

cá a minha casa pessoalmente. Todas as crianças me pedem brinquedos, uns mais baratos, 

outros mais caros. O que nunca me aconteceu em tanto anos de vida, foi receber pedidos tão 

ambiciosos e complexos como aqueles que me acabaram de fazer. Louvo a vossa atitude e 

tenho a certeza que é de cidadãos assim que o mundo precisa! Apesar de ainda serem 

crianças, já demonstram ser pessoas caridosas e atentas ao próximo! Vou fazer o que está ao 

meu alcance para satisfazer os vossos pedidos! Não será tarefa fácil mas, sem esforço nada 

se consegue, não é verdade? 

 - Claro, Pai Natal – responderam os amigos – mas temos a certeza que tu serás capaz! 

Todos te conhecem no mundo inteiro e as pessoas admiram-te muito! 

 Os quatro amigos e o Pai Natal ficaram ali, sentados no sofá, junto à lareira, a saborear 

um chazinho quente e umas bolachinhas. As crianças estavam felizes por estar na companhia 

do Pai Natal, que tão carinhosamente ouviu os seus pedidos. O próprio Pai Natal estava 

deliciado por saber que as crianças gostavam tanto dele e que o viam como a solução para o 

alcance dos seus pedidos.  

Assim terminou uma bela tarde, em vésperas de Natal! 

 
Ribeirinho 
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O pequeno Pai Natal 

 

Num lugar muito, muito distante, onde os flocos de neve caem durante todo o ano, onde 

todo o ano a estação é o Inverno, existe uma aldeia onde moram os Pais Natais. Nessa aldeia, 

vive o pequeno Pai Natal que gosta de preparar tudo muito antecipadamente para receber bem 

o Natal. 

O pequeno Pai Natal gosta muito de ler contos de fadas e outras histórias, e já que, no 

Natal, o seu chefe nunca o deixa ir entregar as prendas às crianças, porque ele é muito 

pequeno, ele ocupa-se a separar os pedidos que lhe chegam à mão e a ler os livros que mais 

lhe agradam. 

Numa certa altura, já muito perto do Natal, o pequeno Pai Natal, que já estava farto de ficar 

sempre de fora, resolveu pegar nas prendas das crianças, meteu-se no trenó e partiu numa 

longa viagem para a cidade.  

Passou por uma floresta sombria, onde encontrou muitos galhos no chão por causa das 

tempestades, e o trenó encalhou-se numa pedra. O pequeno Pai Natal saiu do trenó e foi tentar 

empurrá-lo, mas estava a ser difícil. Então tentou, tentou, até que conseguiu. 

Continuou o seu caminho até que viu uma luz e percebeu que já estava perto da cidade. 

No momento em que entrou na cidade, ficou pasmado com tudo o que viu, pois nunca lá 

tinha ido. Ele jamais tinha visto uma cidade daquelas, tão iluminada, cheia de decorações, toda 

ela embelezada e com muita animação. As crianças brincavam e cantavam belos cânticos 

enquanto faziam bonecos com a neve ou faziam autênticas batalhas com as bolas de neve. 

Saltavam de alegria e estavam já um nadinha impacientes para receberem os seus presentes. 

Pôs-se a ver toda aquela alegria e disse para si: “Este ano quero partilhar com as crianças 

este dia tão bonito.” 

Foi de casa em casa a anunciar que o Pai Natal estava quase a chegar, com muitos 

presentes para dar. Aproximava-se das crianças, tal era o seu entusiasmo, e dizia-lhes 

segredinhos. 

A certa altura ouviu um barulho. Aproximou-se e viu uma menina num canto a chorar, muito 

parecida com ele, pequenina e com um ar frágil. Ela tinha uns longos cabelos loiros, uns 

grandes olhos azuis e uma boca em forma de botão muito rosada. Parecia ser uma menina 

muito bem educada e bem disposta. 

O pequeno Pai Natal aproximou-se da menina e perguntou-lhe: 

– Porque estás a chorar? 

– Os meus amigos não querem brincar comigo. Dizem que sou muito pequena e não presto 

para brincar com eles – disse a menina com um ar muito triste. 

– Como te chamas? – continuou o Pai Natal. 
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– Carlota!- respondeu. 

– Olha para mim, Carlota, eu também sou pequeno e não estou triste por causa disso – 

proferiu. 

Carlota ficou a olhar para ele durante algum tempo e perguntou: 

– Alguma vez te excluíram por seres pequeno? 

– Sim – respondeu o Pai Natal. – Sabes, o meu chefe nunca me deixou vir à cidade 

entregar as prendas das crianças porque sou pequeno e ele tem medo que se riam de mim ou 

que eu não seja capaz. 

– Então, se o teu chefe nunca te deixou vir cá, como é que aqui estás? 

– Fugi! – respondeu o Pai Natal. 

Carlota ficou a olhar, estupefacta. 

– Esquece tudo isto e vem comigo entregar as prendas de Natal às outras crianças! –  

exclamou o pequeno Pai Natal. 

E lá foram. Tal era o entusiasmo dos dois que o pequeno Pai Natal escorregou e caiu, mas 

felizmente não se magoou. Carlota, ao ver as crianças todas divertidas a brincar, ficou muito 

triste e por um momento sentiu-se excluída. Mas, como Carlota estava com o Pai Natal, não 

era um momento bom para se desanimar.  

No fim de tudo, depois daquela longa viagem, o Pai Natal pegou no presente que trazia para 

a Carlota e deu-lho. 

– Obrigada! – disse Carlota. – Foi um Natal muito feliz para mim, nunca o esquecerei. 

– Também gostei muito, principalmente por estar com uma pessoa que é igual a mim- 

afirmou o Pai Natal.   

O pequeno Pai Natal e a menina juntaram as mãos e prometeram um ao outro que se iriam 

ajudar. Tornaram-se bons amigos e o pequeno Pai Natal ia à cidade todos os dias no seu trenó 

para ir brincar e conversar com a menina. Eram dois seres pequeninos, mas que pensavam e 

sentiam em tamanho grande. 

 

         Rita 
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João e a Magia do Natal 

 

Era uma vez um menino que se chamava João. Ele tinha 7 anos, era muito curioso e 

amava o Natal. 

Naquele ano, já era perto do Natal e ele estava de novo animado para arrumar o 

pinheiro, porque ele adorava colocar as bolinhas coloridas e a estrela no topo da árvore, com a 

ajuda da sua irmã, que era mais alta que ele. Por isso ele foi pedir para a sua mãe se podia 

montar o pinheiro com a sua irmã. Ela disse que ele podia. 

Então ele foi buscar os enfeites e a estrela de natal e a sua irmã foi buscar o pinheiro e o 

presépio. Depois de montar a árvore ele esperou ansiosamente pela chegada do Natal, que 

parecia não chegar, como todos os anos. 

Alguns dias de espera depois......... Era véspera de Natal, por isso ele foi ajudar a mãe a 

fazer a ceia, porque ela estava atrasada. Enquanto isso, todos da família que iam chegando 

iam logo colocando os presentes debaixo da árvore de natal, que neste ano tinha ficado 

especialmente muito bonita. Depois que todos chegaram e que tudo já estava pronto, era hora 

de cear. João ficou muito ansioso de novo durante todo o jantar, porque a mãe havia lhe dito 

há alguns anos que durante a noite do Natal o Pai Natal deixava os presentes das crianças 

debaixo da árvore. Por isso logo depois da ceia ele foi dormir junto com a família, pensando no 

assunto. 

No seu quarto, ele tentou dormir, como todos os anos, porque sempre estava cansado. 

Mas  neste ano, ele não conseguia, porque estava ansioso demais pelos presentes e porque 

havia cismado que iria ficar acordado para conhecer o Pai Natal. Então ele se levantou bem 

quietinho e foi espreitar na porta do seu quarto, que dava para a sala onde estava a árvore e os 

presentes da família. 

Depois de certo tempo em pé e já com muito frio, João ouviu um barulho estranho vindo 

da lareira. “Seria o  Pai Natal?” -  pensou. Logo depois, ele viu uma sombra de um homem 

baixinho e gordo com um saco nas costas. João pensou de novo: “Fico aqui ou vou mais perto 

para ver como ele é?”. Sem pensar muito, decidiu que iria mais perto. 

Quando João saiu do seu quarto e chegou na sala, Pai Natal levou um susto tão grande 

que caiu no chão, esparramando todos os presentes do saco. Pai Natal se levantou e ralhou 

com o menino: 

_ Você deveria  estar dormindo, rapaz! 

_ Eu queria muito conhecer o Pai Natal, e então fiquei acordado até agora!!  Mas qual é 

o meu presente? 

_ Não posso contar, é surpresa, agora vá dormir! 
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_ Por quê? 

_ Porque as crianças não podem saber antes qual é o seu presente e também porque 

ninguém deve me ver. 

_ Por quê? 

_ Porque as crianças não ganham mais presente e porque a magia do Natal se acaba. 

Vá logo dormir porque você vai acordar alguém e você não quer acabar com a magia do Natal, 

ou quer? 

_ Não, não, não, Pai Natal! Eu volto para minha cama e prometo que vou dormir. 

E o Pai Natal continuou: 

_ E você ainda tem que prometer que não vai contar para ninguém que me viu. 

_ Eu prometo, eu prometo _ disse João_ eu não quero acabar com a magia do Natal. Eu 

gosto muito de montar a árvore, de participar da ceia de Natal. E também não quero que as 

outras crianças fiquem sem a magia do Natal. Seria muito triste mesmo. 

_ Então vá dormir. E não se esqueça do que combinamos! 

João foi então para o seu quarto. E não foi fácil dormir nessa noite, porque estava muito 

pensativo com tudo que tinha acontecido. Ele estava muito satisfeito por ter conhecido o Pai 

Natal, mas também estava muito preocupado com a história de poder acabar com a magia do 

Natal se contasse alguma coisa para alguém. Também estava muito curioso para saber qual 

era seu presente do Pai Natal. 

E assim ficou pensando, pensando e pensando, até que adormeceu e sonhou com o Pai 

Natal. No sonho, se repetiu toda a história e, de novo, ele prometeu que não contaria nada 

para ninguém. 

No outro dia de manhã, João, como sempre no dia de Natal, foi o primeiro a acordar. 

Pulou da cama e saiu correndo de quarto em quarto acordando toda a família. Depois disso, 

não esperou por ninguém. Correu para a sala e foi logo abrindo todos os presentes com seu 

nome no pacote. Até que sobrou um que ele não tinha visto debaixo da árvore de natal antes 

da ceia. “Seria para ele?” _ pensou. Foi logo ver o presente e viu que era do Pai Natal para ele. 

Então ele se lembrou de toda a história e do sonho que teve. Riu para si mesmo e 

prometeu guardar bem o segredo dele com o Pai Natal. 

Sem pensar mais muito, rasgou o embrulho e viu que era exatamente a prenda que ele 

tinha pedido na carta que havia escrito: um helicóptero de controle remoto e um carrinho. 

Depois de todo mundo abrir as suas prendas, ele foi brincar com seus novos brinquedos 

e gritou:  

_ Obrigada, Pai Natal, pela prenda! Gostei muito mesmo! 

A família ficou sem entender. A mãe disse: 

_ O que esse menino tem hoje?  
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Mas ele não se importou. O que importava é que a Magia do Natal ia continuar para 

sempre. 

 

Rita Presentes 
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Um Natal Especial 

 
Era uma vez, uma menina chamada Marta, que tinha uma relação de 

amizade muito forte com a mãe. 

Essa relação tornou-se ainda mais forte, quando à três anos o seu pai 

faleceu. Elas fazem tudo juntas; vão ao cinema, jogos de futebol…ente elas 

não há segredos. 

Na escola do Barreiro, que Marta frequenta, sofre muito com os insultos 

que recebe constantemente. Esta é a única coisa que a pequena Marta 

esconde da dona Sofia, a sua mãe. 

Há uns dias que a professora Teresa andava a achar um pouco estranha 

a aluna, então, no intervalo da manhã de terça-feira ela seguiu-a, até que viu 

uma cena inaceitável numa escola; uns rapazes com uma dúzia de anos, aos 

encontrões à miúda e a insinuarem muitos defeitos dela: 

-Tudo bem princesa de pernas longas? 

-Tiveste algum acidente? É que tens um grande hematoma na cara! 

Enquanto o intervalo ainda decorria, a professora Teresa contactou a 

mãe da Marta, pondo-a ao corrente da situação que tinha acontecido. Quando 

chegou a casa, a menina foi questionada pela mãe: 

-Filha, passa-se alguma coisa? É que tens andado um bocado estranha! 

-Não, não mãe, está tudo bem.- respondeu a rapariga. 

-Querida, diz-me a verdade…-insistiu ela. 

-Não se passa nada.- continuou a menina. 

Já na cama, a jovem pensou como iria contar à mãe que afinal andava 

todos os dias a ter que ouvir insultos e às vezes até levar pancada. Decidiu que 

lhe ia contar na tarde de sábado, a tarde de cinema. 

No sábado, depois de ver um filme no cinema com a mãe, Marta pediu 

para  se sentarem nuns sofás que lá havia. E começou logo a confessar: 

-Mãe, eu queria dizer-te que na escola uns meninos andam a dizer que 

eu sou uma princesa de pernas longas e outros defeitos meus e, às vezes 

também me batem. E…e…e eu tenho medo deles. 

-Filha não tens de ter medo! Tu podes ter todos os defeitos do Mundo, 

mas és a minha Martinha!- encorajou a mãe. 

E foi com essa frase no pensamento que a pequena Marta adormeceu. 
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No dia seguinte, na escola, a professora mandou os alunos 

individualmente, elaborarem um cartaz com algumas imagens e com textos 

pequenos, que expliquem o que é na realidade o Natal. 

A maior parte dos meninos dizia que o Pai Natal era o símbolo mais 

importante do Natal, só a Marta é que dizia coisas diferentes. Para ela, o 

símbolo do Natal eram os laços que existem nessa época, a entreajuda entre 

as pessoas e o nascimento de Jesus. No cartaz dela também dizia que no 

Natal as pessoas são mais sensíveis e amigas. As imagens que havia no 

cartaz eram de Jesus em bebé e de pessoas a fazerem boas ações. 

Na escolha do cartaz que iria para o placar principal da escola, a 

professora Teresa ligou principalmente ao que é o verdadeiro Natal, e claro 

escolheu o cartaz da Marta. Depois da decisão, a professora leu à turma o 

cartaz da menina e todos ficaram sensibilizados. 

Quando tocou para o recreio, a professora voltou a seguir a miúda e 

deparou-se com uma situação muito natalícia. Os meninos também ficaram 

sensibilizados com o cartaz, e pediram desculpa à Marta, depois foram brincar 

com ela. A professora ficou deslumbrada com a atitude dos rapazes e quando 

chegou à sala deu-lhes os parabéns, pela sua atitude. Também aproveitou 

para comunicar que ainda naquele dia iam ter de fazer um teatro sobre a época 

que se estava a aproximar; o Natal. 

Entre a turma, decidiu-se que quem iriam ser as personagens eram os 

três meninos que antes chamavam nomes à Marta, e ela própria. A professora 

também decidiu que o teatro iria contar a história que a menina viveu. 

No primeiro ensaio, a coisa não correu lá muito bem, o segundo correu 

melhor e no terceiro tudo estava bem. 

No dia do teatro, todos estavam excitados, mas no final a coisa correu 

como esperado e, claro, teve muitos aplausos. 

Quando chegou a casa a Marta contou à mãe tudo o que se passou na 

escola, pormenorizadamente. Ela ficou muito feliz por se ter resolvido o 

assunto dos rapazes que lhe chamavam nomes e, de seguida, como todos os 

anos, foi fazer o presépio, com a sua filha. 

A partir daí, os dias foram passando até que chegou o Natal. Na casa da 

Marta tudo estava pronto para se começar a festa até que a campainha tocou. 

-Quem será a esta hora?- pensava a mãe de Marta. 
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E, muito surpreendida, a dona Sofia, recebeu em sua casa os meninos 

que antes maltratavam a sua filha. Eles tinham vindo pedir para passar o Natal 

com a Marta e claro a mãe dela aceitou. 

A noite foi cheia de diversão, e ficou para sempre guardada na memória 

da pequena Marta, como uma verdadeira noite de Natal. 

                                                                                                                    

 

   Rosa Brava 
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A Joana e os seus amigos 

 

Era uma vez uma rapariga chamada Joana que era pobre e precisava de comprar uma 

cadeirinha de rodas. 

Havia quem a olhasse para ela de um modo estranho por ela ter de usar cadeira de 

rodas, mas havia um rapaz chamado João que gostava muito dela. Chegou um dia em que ele 

ficou tão zangado que foi ter com os outros e disse-lhes: 

- Parem de gozá-la. Vocês já se imaginaram no lugar dela; se não tivessem amigos, 

alguém com quem brincar nos recreios? 

Eles pensaram um bocadinho e disseram ao João:  

-Desculpa. Nós nunca nos tínhamos colocado no lugar dela e tivemos uma ideia. Já que 

está quase a chegar o Natal, nós vamos dar-lhe um grande presente com um pedido de 

desculpas para ela perceber que nós estamos arrependidos por tudo o que lhe fizemos durante 

estes anos todos. 

-A sério?! E eu posso saber o que vocês vão dar á vossa amiga Joana? – perguntou o 

João. 

-Não. É uma grande surpresa que tanto ela como os seus pais vão gostar muito, com 

toda a certeza. 

-Ah! Estou ansioso do que aí vem, vindo de vocês – disse o João, muito emocionado 

com aquilo tudo. 

Já a Joana não se pode dizer o mesmo, chorava todos os dias, sem saber que os seus 

amigos tinham mudado e que iriam passar a trata-la com todo o amor e carinho a partir 

daquele momento. A mãe dela dizia-lhe para ela não chorar porque os seus amigos ainda a 

iriam compreender e ajudar, mas ela continuava sempre triste e sempre a chorar, mas os seus 

amigos também foram espertos e fingiram que não tinham mudado nada e que ainda não eram 

amigos dela. 

Um dia, eles foram bater á porta da casa dos pais dela para falarem com a mãe da 

Joana e então disseram-lhe: 

-Boa tarde dona Conceição, nós viemos aqui porque nos queríamos dizer-lhe que nós 

estamos a fazer uma partida à sua filha Joana. 

-Como assim? - disse a mãe da Joana. 

-Nós esta semana estivemos a fingir que não eramos amigos da Joana porque estamos 

á espera que chegue o grande dia de Natal. 

A mãe dela achou aquilo tudo muito estranho, mas disse-lhes: 

-Mas então quer dizer que vocês são amigos da minha filha Joana? 

-Sim, somos e agora pedimos imensa desculpa, mas temos de ir embora antes que ela 

venha para casa. 
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-OK, meninos e obrigado por perceberem que ela é igual a vocês-disse a mãe da Joana. 

No dia de Natal, a Joana estava a jantar e tocaram-lhe à campainha. A mãe foi abrir a 

porta e os seus amigos da Joana disseram-lhe: 

-Olá, senhora Conceição! Podemos passar aqui o resto da noite aqui convosco? 

-Sim, claro! Não tem problema-disse a mãe dela. 

A Joana, quando olhou para eles, estranhou o facto de eles quererem passar a noite 

com ela e com a sua família. 

Enquanto comiam, os seus amigos perguntaram-lhe: 

-Joana, o que é que gostavas de receber nesta noite linda de Natal? 

-Eu gostava de receber uma boneca, mas acima de tudo, amigos, amigos para confiar, 

brincar, amar, partilhar as minhas duvidas e não me sentir sozinha na escola. 

Os seus amigos e a sua família começaram a chorar. No final, todos se abraçaram com 

muito carinho e a Joana ficou contente por saber que os seus amigos já a estavam a trata-la 

melhor. 

Quando chegou a hora de abrir os presentes, os amigos da Joana foram buscar um 

grande saco preto com coisas estranhas lá dentro, cheia de muitas cores bonitas e outro 

envelope com ursinhos queridinhos. 

-Joana, desculpa por tudo que te fizemos ao longo destes anos todos. Por estarmos 

muito arrependidos, damos-te este grande presente e este grande pedido de desculpas. 

A Joana espreitou lá para dentro e viu um saco cheio de grandes rolhas para ela e os 

seus pais comprarem a sua grande cadeirinha de rodas. 

A Joana e os seus familiares agradeceram-lhes imenso, até que a Joana lhes disse-lhes: 

-Eu desculpo-vos e agora vamos esquecer isso e vamos abrir o outro pequeno 

presentinho. 

-Bora lá – disseram os seus amigos. 

Ela abre o pequeno presente e viu uma nota de cem euros para ela. Então ela disse: 

-Vocês são os melhores amigos de sempre, nunca ninguém me fez isto que vocês me 

fizeram apesar do que me tinham feito antes, mas isso não interessa agora, o que interessa 

agora é que não somos todos amigos e não há ninguém que nos pode separar, mas agora a 

sério que vos fez mudar assim de repente? 

-Foi um amigo que nunca te abandonou apesar de tudo – disseram os seus amigos. 

-Tenho muita pena que ele não possa estar neste dia muito importante na minha vida. 

Na realidade, somos todos iguais e não há que julgar os outros! 

 

 

Rute Rima 
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O Dia de Natal  

 

Era uma vez uma menina muito sonhadora que acreditava no Pai Natal. Imaginava que esse 

senhor de barbas brancas trabalhava o ano inteiro para num só dia entregar presentes a 

todas as crianças do mundo.  

- É um homem simpático e doce tem uma cumprida barba branca, usa camisola e calças 

vermelhas e um gorro também vermelho- Contava a Maria.  

E quando lhe perguntavam como era possível ao pai natal fabricar tantos presentes a menina 

explicava que ele tinha uma grande oficina, onde trabalhavam uns pequenos e meigos 

duendes. Puffle era o chefe dos duendes, usava sempre um gorro com um sininho e parecia 

um general. Só com o auxílio dos Duendes era possível ao Pai Natal fabricar os brinquedos 

de tantas crianças. Maria contava ainda que a oficina de brinquedos estava enfeitada todo o 

ano, com bolas, fitas e estrelas cintilantes e no seu centro tinha uma grande e maravilhosa 

árvore e que o Pai Natal viajava num trenó com as suas renas voadoras.  

Maria tinha seis anos, os olhos castanhos e os cabelos pretos. Vivia com os seus pais num 

pequeno apartamento. A sua mãe tinha perdido o emprego e o pai tinha um pequeno salário. 

O dinheiro mal chagava para pagar as despesas.  

Um dia a Maria estava na janela do seu quarto a olhar o horizonte, a sua mãe aproximou-se 

e perguntou-lhe:  

- Em que pensas Maria?  

- Nas fadas mamã. As fadas existem, não é mamã? O pai disse que elas não existem, mas 

eu acho que ele está enganado!  

- E tu que achas Maria? – Perguntou a mãe 

- Eu sei que elas existem. Se elas não existissem como é que o Pai Natal voava! As renas 

precisam de pó de fada para sobrevoar os oceanos! Por isso as fadas existem mamã, senão 

como é que o Pai Natal trazia os presentes… 

A mãe então explicou-lhe que o seu pai tinha razão, que as fadas e o Pai Natal eram seres 

imaginários, e que na realidade eram os pais que compravam os presentes, por isso nesse 

como os tempos eram difíceis, não haveria presentes. Ter-se-iam uns aos outros!  
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A Maria tinha dois grandes amigos a Sara e o Pedro. A Sara era dócil e fiel tinha uns grandes 

olhos verdes e cabelo castanho. O Pedro era simpático, amigo e corajoso, tinha os olhos 

azuis e cabelos loiros. Um dia enquanto brincavam o Pedro disse:  

- Estou ansioso pelo Natal! O Pai Natal vai trazer –me muitos brinquedos!  

- Oh Pedro! O que importa não é isso, o importante é estar com a família- disse a Maria. 

Como os pais do Pedro tinham posses a Maria não quis estragar-lhe o seu sonho de Natal!  

- A Maria tem razão - disse a Sara. O importante é estar com a família.  

- Bem, meninos tenho de ir para casa! Disse Maria.  

- Adeus Maria. 

Maria seguiu caminho com alguma tristeza no seu coração, devia ter contado aos amigos o 

que a sua mãe lhe dissera. Mas lá no fundo da sua alma, ela ainda acreditava em renas, 

duendes e fadas e num homem vestido de vermelho e barbas brancas, que fabricava 

brinquedos para distribuir a todos os meninos no dia de natal.  

Chegou era dia 24 de Dezembro, na Gronelândia, o Pai Natal ia iniciar a grande viajem 

quando uma enorme tempestade de neve o impediu! Não era possível partir, as renas não 

conseguiam voar! Pediu ajuda a Puffle, que logo convocou as fadas para que espalhassem 

o seu pó sobre as renas. Contra a força do vento o treno do Pai Natal levantou voo. 

Na casa de Maria preparava-se o Natal. Enquanto a menina enfeitava a árvore com fitas e 

sinos, estrelas e anjos os seus pais preparavam a ceia! A mesa estava bonita e como sempre 

e os seus olhos brilhavam! Contaram histórias, cantaram canções e viram um filme sobre 

uma menina que acreditava no pai- Natal! Maria adormeceu.  

Enquanto isso o Pai Natal esforçava-se por recuperar o atraso, depois de passar em dois 

continentes dirigiu-se para a Europa, mas quando chegou à cidade da Maria era dia. 

Escondeu-se entre telhados e chaminés, até que consegui aproximar-se da pequena casa 

sem que ninguém o visse. Tinha presentes especiais para entregar naquela morada!  

O pai da Maria foi o primeiro a acordar! Sentiu um ruido estranho lá fora, espreitou pela 

janela mas não viu nada de estranho. O Pai Natal escondeu-se um pouco atrapalhado, e em 

bicos de pé subiu para o telhado, desceu pela chaminé e colocou os presentes nos 

sapatinhos.  

Contos de Natal 2015  -  183



Maria acordou e dirigiu-se à sala. Estava repleta de presentes! Ficou maravilhada! Correu 

para a janela e qual não é o seu espanto quando um homem de barbas brancas e fato 

vermelho, sentado num trenó conduzido por renas cobertas de pó de fada, lhe acena e sorri.  

 

 

Sara Estrelinha 
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A prenda de Natal 

 

Era uma vez um menino chamado Simão. Tinha olhos azuis como o mar 

e o seu cabelo era loiro como as searas. Mas  era um rapaz  muito rabugento e 
mal-agradecido. 

Faltava pouco para o Natal e ele disse aos seus pobres pais, oSr. José e 
a D. Rosa: 

- Eu quero uma prenda de Natal excelente! 

Naquela casa, o dinheiro faltava. Os pais do Simão amavam-no com 
todas as forças e, mesmo sendo ele assim, a D. Rosa e o Sr. João cediam aos 

seus caprichos e matavam-se a trabalhar para o sustentar. 
No Natal, a D. Rosa redobrava o trabalho, fazia os melhores petiscos da 

aldeia e todos os dias de dezembro ia vender doces à praça. 

Na noite de Natal, o Simão dormia profundamente, enquanto os  seus 

pais discutiam: 
- Mas nós não temos dinheiro sequer para comer, como é que vamos 

fazer ? - resmungava o Sr. João. 
- Não sei, mas se não lhe dermos o que ele quer, ele…  

 A D. Rosa parou de falar, ela não sabia o que o Simão faria se não lhe 

dessem o queria. Parou para pensar. Toda a aldeia estava mergulhada num 
silêncio profundo, só aquele casal permanecia acordado e atormentado. 

O sol nascia. A D. Rosa teve uma ideia muito original para presentear o 

filho. Foi a correr arranjar uma semente, pô-la num copo com terra e água. 

Quando o Simão acordou, foi a correr procurar a sua prenda. Quando 

reparou que era só uma semente disse: 
- Só isto? Vocês já não gostam de mim! – gritou ele, correndo em 

direção ao bosque. 

O bosque era sombrio e frio. O Simão sussurrou para si mesmo: 
- Se eles não gostam de mim, vou fugir. Vão arrepender-se! 

Já escurecia e em breve ficaria noite. O Simão não regressou. Fez um 

abrigo e lá dormiu.  

No dia seguinte, quando acordou não se lembrou de imediato onde 

estava e exclamou: 
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- Bom dia, mãe! 
Depois abriu os olhos e um pouco confuso logo se recordou. 

Foi procurar o que comer, começou a lembrar-se das saborosas 

refeições que a pobre mãe lhe fazia e dos lindos quadros que o pai lhe esculpia 
e isso fê-lo voltar a correr para casa sem pensar em mais nada. 

Quando lá chegou, bateu à porta e os pais receberam-no com um 

grande e caloroso abraço. O Simão abraçou-os também pedindo desculpa mil 
vezes. 

Apesar de ter sido um Natal muito triste para os três, o Simão aprendeu 
a valorizar os pais, nunca mais os voltou a desiludir e, milagrosamente, a cada 
boa ação que fazia, a planta que recebera no Natal, produzia uma moeda de 

ouro. 
 

 

 Seni 
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Um Natal inesquecível 

 

Corria o mês de julho do ano 1995, quando uma menina chamada Martine 

chegou a Portugal, vinda de França, com os seus pais. Como a família morava 

em Lisboa, foi para lá que foram morar. 

Chegado o mês de setembro, os pais disseram a Martine que estava a 

chegar a altura de ela ir para a escola. E assim foi. No primeiro dia de aulas os 

pais levaram Martine à escola. Ela ia para o 3.º ano, mas não conhecia ali 

ninguém e, praticamente, não falava português. 

Os pais, despois de se apresentarem à professora e lhe exporem a 

situação da filha, despediram-se dela e foram-se embora. Martine sentia-se um 

pouco perdida, mas decidiu ser corajosa. Despediu-se dos pais e foi juntar-se 

às outras crianças. 

Nos primeiros momentos, Martine não sabia o que fazer, então, resolveu 

ir falar com umas meninas da sala dela. Elas fizeram “ouvidos de mercador” e a 

menina ficou triste ao perceber que a ignoravam. Aliás, pior do que isso, alguns 

alunos da turma, tendo-se apercebido do sotaque dela, começaram a gozá-la e 

a rir-se entre eles. 

A menina não conseguiu defender-se e correu para casa de banho onde 

começou a chorar. 

Passados uns instantes, ouviu baterem à porta. Hesitante, decidiu abrir. 

Era uma menina da sua sala, que logo se apresentou: 

- Olá, sou a Lúcia. Vi o que se passou há bocado e reparei que não és de 

cá… 

- Olá. Realmente não sou de cá. – Matilde enxugou as lágrimas e tentou 

continuar a conversa. - Chamo-me Martine e cheguei recentemente de França. 

-Nota-se no teu nome e no teu sotaque. 

-Não sou de cá e queria fazer alguns amigos. 

-Já tens uma: eu! 

Ambas sorridentes, saíram da casa de banho e foram para a sala de aula. 

A partir desse dia, nos recreios, Lúcia ia ensinando Martine a ler, usando 

os seus livros que trazia de casa. 
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Leram juntas “Os três porquinhos”, “A branca de neve”, ”Os duendes 

sapateiros”, ”A Cinderela”, ”A bela e o monstro”, ”O nabo gigante”, ”O João e o 

pé de feijão”, ”O gigante egoísta”, ”Há sempre uma estrela no Natal”, ”A fada 

Oriana”, ”A menina do mar”, ”A pequena sereia”, entre outros livros igualmente 

interessantes. 

Assim, Martine desenvolveu rapidamente a sua capacidade de ler em 

português, melhorou a sua expressão escrita e também evoluiu muito na 

maneira de falar. 

E, como era muito simpática, antes de chegarem as férias de Natal, ela já 

tinha muitos amigos na sala. 

No último dia de aulas do primeiro período, Martine levou um presente 

para a sua amiga Lúcia. Ela queria agradecer-lhe por tanto que a ajudou a 

integrar-se e pelas fantásticas histórias que puderam partilhar. 

Lúcia emocionada, abriu o presente à frente de toda a turma e o seu rosto 

abriu-se num grande sorriso ao ver o livro “ O Palhaço avariado”, de Pedro 

Seromenho. Lúcia já ouvira falar dessa história, mas nunca a tinha lido. 

Prometeu à turma, que depois de a ler, a emprestaria a quem quisesse. 

-Eu quero! - exclamou Martine. 

Todos se riram por perceberem que daquela amizade entre as colegas de 

turma, nascera uma grande afeição pelos livros 

Aquele Natal, o primeiro de Martine em Portugal, ia ser bom, afinal! 

 

 

 

 

Smile  
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O que realmente importa... 

No dia 24 de dezembro, véspera de Natal, com apenas quinze anos, foi-me dada a 

oportunidade de embarcar numa viagem muito especial. Esta ideia nasceu duas semanas 

antes do Natal.  

Estava eu a sair de casa para ir para a escola quando a minha avó, uma velhinha de oitenta 

e cinco anos muito sábia e honesta, me chamou baixinho e me deu um relógio com um 

pequeno teclado. 

– Mas o que é isto? Um relógio? – perguntei eu muito confusa. – E para que serve o 

teclado? Não devia antes ter só números e ponteiros?!  

– Calma, Ritinha! Já te explico! 

E começou a falar muito lentamente: 

– Este é o teu relógio mágico. – E, reparando na minha cara de desconfiada, continuou - 

Todas as raparigas da família, na altura dos seus quinze anos, receberam e receberão este 

relógio que transporta qualquer pessoa para onde a pessoa que o possuir quiser. Mas cuidado! 

Se utilizares demasiadas vezes o relógio, apenas para benefício próprio, serei obrigada a tirar-

to. Mas, como sei que tens um coração de ouro, tenho a certeza de que isso nunca vai 

acontecer. Ah! Já me esquecia! Com ele ficas uma autêntica poliglota e podes ter a certeza 

que, se estiveres em perigo, logo uma equipa de seguranças aparece aí para te salvar! 

– Uau! Um relógio mágico!!! Isso não é possível! Só posso estar a sonhar! Ai! – era a minha 

avó que tinha acabado de me beliscar para me provar que não estava a sonhar. 

E após me mostrar o funcionamento do relógio acrescentou: 

– E que tal fazeres uma viagem para experimentar o teu novo relógio? 

Eu adorei a ideia e a minha viagem ficou marcada para o dia da véspera de Natal. 

Os dias foram passando, e eu estava cada vez mais ansiosa e excitada. Não conseguia 

decidir quais seriam os países eleitos. Após alguma ponderação, tive uma ideia: e que tal 

conhecer as raízes dos meus pais? A minha mãe nasceu em França e o meu pai em África, 

logo estes seriam os meus destinos. 

Quando finalmente chegou o dia, eu mal podia esperar. Estava na hora. Agora que já sabia 

como me transportar, era tempo de começar a aventura. Despedi-me dos meus pais, irmãos e 

da avó, que me desejou boa sorte e me brindou com um dos seus belos sorrisos que lhe 

iluminavam o rosto. 

O meu primeiro destino era França. Transportei-me para lá e “aterrei” mesmo em frente de 

uma casa muitíssimo decorada. Bati à porta e uma mulher gorducha com uns cabelos cor de 

avelã pelos ombros, uns pequenos, mas simpáticos olhos castanhos e uma pele muito branca 

abriu-me a porta. No início senti-me um pouco intimidada, mas logo a mulher me esboçou um 

bonito sorriso, o que me encorajou a contar-lhe o objetivo da minha viagem, e disse-me para 
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entrar.  

Ela apenas tinha mais duas pessoas em casa: o marido e o cozinheiro que, quando me 

viram entrar, pararam de falar e me cumprimentaram. Em francês, a mulher que se chamava 

Marie, explicou-lhes o que eu lhe tinha dito sobre a minha viagem e pediu para me tratarem 

como um membro da família. Passado algum tempo, o cozinheiro Pierre chamou-nos para a 

mesa, que estava muito bem decorada. Havia três toalhas brancas, que representavam a 

Santíssima Trindade, velas no centro, uma série de petiscos com um belíssimo aspeto e 

pormenores que levavam logo a saber que se tratava de uma família rica. Fiquei um pouco 

espantada com a abundância, pois havia imensa comida e tão pouca gente! Comi só um pouco 

de cada coisa pois ainda me faltava visitar um país. Mesmo assim, a Marie insistiu em 

embrulhar uma grande merenda pois achava que eu podia ter fome pelo caminho. Não me 

apetecia muito andar com tanta comida atrás, mas aquela senhora foi tão generosa que não 

consegui recusar. Na hora de ir embora, lembrei-me de que tinha o relógio e de que podia ir a 

casa deixar a comida e continuar a viagem.  

 Após me despedir de toda a gente fui embora, peguei na comida, levei-a para casa e 

continuei a aventura. O meu próximo e último destino seria um país africano. Mal cheguei, 

deparei-me com uma casa quase desfeita e pobre no meio do nada. As ruas eram feitas de 

terra e apenas terra, sem passeios nem estradas e estavam quase completamente desertas. 

Aquela casa estava mesmo muito danificada: o telhado de madeira estragada coberta por 

alguns tecidos remendados estava quase a cair e a casa estava tão velha que parecia estar a 

desfazer-se aos bocados, literalmente. Estava eu ali parada a olhar para a casa em ruínas 

quando reparei que estava um menino negro à porta. Aparentava ter uns sete anos e era muito 

magro. Chamou a sua mãe, uma senhora também negra com uns lindos cabelos pretos 

encaracolados todos entrançados uns nos outros, a formar um enorme carrapito. A senhora 

olhou para mim e deve ter julgado que eu estaria cheia de fome porque me estendeu um 

bocado do pouco pão que tinha para comer. Era uma pessoa pobre, mas muito generosa. 

Todos os seus sete filhos ficaram a observar-me. Decerto que, em África, nunca tinham visto 

uma pessoa com um tom de pele tão claro como o meu, e muito menos com olhos azuis e 

cabelo loiro. Esta família era completamente diferente da família anterior! Ao contrário da 

família francesa, esta família tinha muita gente e muito pouca comida. Foi então que tive uma 

ideia.  

«Vou transportar toda a comida que me deram em França para aqui! Esta família precisa da 

minha ajuda!»  

E usei o truque que a minha avó me ensinara, como já fizera antes: rodar todos os ponteiros 

para o número doze, escrever no teclado o meu destino e carregar três vezes no botão do lado 

esquerdo. E pronto! Já estava em casa! Agarrei rapidamente na comida e voltei para junto 
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deles.   

Os franceses tinham-me dado tanta comida que chegava perfeitamente para a mãe, o pai e 

os seus sete filhos. A família ficou tão contente que me agradeceu umas mil vezes. Eles 

deviam estar mesmo esfomeados pois comeram tudo em três tempos. E aí tive outra ideia: já 

que os franceses tinham muita comida e poucas pessoas para a comer e os africanos tinham 

pouca comida e muita gente a passar fome, se passassem o Natal juntos talvez ficassem mais 

felizes. Decidi contar esta ideia aos africanos e eles ficaram muito contentes, mas tinham 

receio de que a outra família não os aceitasse lá em casa. Eu ainda lhes expliquei que era uma 

família muito amável, mas de qualquer forma eles tinham razão em ter os seus receios. Não 

conheciam aquelas pessoas e ainda por cima eram de um país tão distante.  

Transportei-nos para a casa da família da senhora Marie. Ela ficou radiante por me voltar a 

ver, mas um bocado espantada por eu ter trazido mais gente comigo. Quando lhe apresentei 

esta família, ela esboçou um dos seus enormes sorrisos e abriu logo os braços para as duas 

crianças que vinham à frente. Eu expliquei-lhe a história daquela pobre família e a senhora 

Marie pediu-nos para entrarmos e sentarmo-nos à mesa. 

– Agora, sim, agora já parece uma mesa de Natal – repetia muito contente a senhora Marie. 

E ficou ainda mais satisfeita quando eu lhe contei a ideia de juntar as famílias para 

passarem o Natal. E começou logo a encher os africanos de petiscos deliciosos.  

Já estava a chegar a hora de eu me ir embora. Despedi-me das duas famílias e voltei a 

transportar-me para casa. Ia com o meu coração cheio. Apetecia-me ter ficado com eles, mas 

tinha à minha espera a minha querida família. 

Quando cheguei, fui bombardeada com perguntas: 

– Gostaste da viagem? Foram simpáticos contigo? O relógio funcionou sempre? – gritaram. 

E eu não tive outro remédio senão responder umas cinco vezes a estas e a outras perguntas. 

Afinal de contas, nem precisei da proteção mas, como toda a gente sabe, a minha avó, às 

vezes, é demasiado cautelosa e adora tomar inúmeras precauções. 

Esta foi uma viagem maravilhosa, onde aprendi muita coisa e, um dia mais tarde, gostaria 

de repetir. 

Passado uma semana, recebi uma carta da Marie a dizer que as duas famílias se tinham 

dado tão bem que agora as visitas da Marie e do marido a África eram frequentes. Estes 

decidiram criar uma organização de solidariedade, pedindo doações aos seus amigos ricos 

para oferecer melhores condições de vida aos seus novos amigos e ao povo africano. Esta 

organização já tinha como objetivo a construção de um hospital e novos lares para estas 

famílias. Fiquei muito emocionada com o coração enorme de Marie e seu marido e ofereci de 

imediato a minha ajuda nesta causa.  

          Sonho   
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Uma árvore de Natal 
 

Era uma vez, uma família constituída por quatro elementos: o pai, a mãe 

e os filhos, Miguel e Lara. 
A mãe tinha cabelo e olhos castanhos e pele branca como a neve. Era 

simpática, trabalhadora e honesta. O pai tinha cabelos escuros como breu, 

olhos castanhos e pele morena. Ele era solidário, trabalhador e carinhoso. O 
Miguel tinha cabelo liso e preto, olhos castanhos e pele morena. Era trapalhão, 

brincalhão e corajoso. A Lara tinha cabelo liso e preto, olhos castanhos e pele 
morena. Era responsável, amiga e brincalhona. 

No final de novembro, como se estava a aproximar o Natal, resolveram 

comprar uma árvore de Natal. Sabem o que aconteceu? Já vos vou contar. 
Estavam no supermercado, a escolher a árvore de Natal, quando, de 

repente, a Lara e o Miguel em coro gritaram: 

- Queremos aquela! Queremos aquela! 

Aquela árvore era mesmo especial: tinha neve, luzinhas e, o melhor de 

tudo, é que mesmo à frente tinha um Pai Natal que dizia: 

- Oh Oh Oh! É Natal! 
Os pais, surpresos com o entusiasmo das crianças, compraram-na.  

Quando chegaram a casa, os pais foram trabalhar e os meninos foram 
decorar a árvore. De repente, as duas crianças ouviram uma voz:  

- Olá! Eu sou a Árvore Margarida, como é que vocês se chamam?  

A Lara desmaiou de espanto. Dez segundos depois, acordou e disse: 
- Eu tive um sonho que a árvore tinha falado! 

- Mas eu falo - disse a árvore. 

A Lara voltou a desmaiar, mas acordou logo em seguida. 

Os meninos, ainda um pouco confusos e assustados, apresentaram-se: 

- Eu sou o Miguel. 

- E eu a Lara. 

- Que nomes bonitos! – exclamou a Árvore Margarida. 
O Miguel e a Lara perderam o medo e o espanto inicial, e começaram a 

falar animadamente com a Árvore Margarida. 

A certa altura, a Lara perguntou: 

- Como é possível tu falares e não te levarem a fazer experiências? 
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- Bem, não me levaram a fazer experiências, porque eu só falo à frente 
de crianças. – respondeu a árvore balançando o seus ramos. 

- Porquê? – questionaram os meninos ao mesmo tempo. 

Nessa altura, a árvore começou a falar baixinho: 
- Porque como os adultos muitas vezes só pensam em dinheiro, com 

certeza iam tentar vender-me para fazerem experiências comigo e eu ficava 

sem nenhum amigo. 
- Já agora, como é que tu falas? – interrogou a Lara sempre muito 

curiosa. 
- Eu falo, porque fui plantada por um menino e ele todos os meses ia lá 

visitar-me e falava horas e horas comigo. O nome dele era Raul. Um dia, ele foi 

lá visitar-me e eu comecei a falar. Ele reagiu como vocês, mas depois 
habituou-se e vinha visitar-me quase todos os dias. Mas há dois meses 

venderam-me para o supermercado e nunca mais nos vimos. – explicou a 

árvore com uma voz triste. 

O Miguel e a Lara ficaram a pensar durante algum tempo sobre o que a 

Margarida lhes tinha contado. 

De repente, deu-lhes uma luz e falaram: 
- O Raul é o nosso primo, ele já nos falou de uma árvore falante, mas 

nós nunca acreditamos. Gostarias de o ver outra vez? 
- Adoraria!- disse a Margarida alegremente. 

Então decidiram ir até casa do primo. 

Quando chegaram, disseram:  
- Lembras-te daquela história de uma árvore falante que tu nos 

contavas?  

- Lembro-me, mas sei que vocês não acreditam, por isso não volto a 

falar sobre isso- disse o Raul, triste. 

- Nós acreditamos!- disse o Miguel. 

- Desde quando? – interrogou o Raul espantado.  

- Desde que a conhecemos! - disseram em coro. - Queres ver?  
- Claro!- disse o Raul em pulgas.  

Foram para a casa do Miguel e da Lara e lá estava ela, a bela árvore.  

- Margarida! - gritou o Raul. 

- Raul! - também gritou a Margarida. - Há tanto tempo que não te via!  
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Ficaram a conversar durante horas e o Miguel e a Lara disseram:  
- Raul, é melhor levares a Margarida para casa.  

- Muito obrigado! – disse o Raul, enquanto lhes dava um grande abraço.  

Mas quando o Raul ia a sair com a Margarida, teve outra ideia e 
perguntou aos primos o que achavam sobre doarem a árvore para o orfanato 

da cidade, uma vez que lá havia muitas crianças que não tinham nada e que, 

certamente, ficariam muito felizes por poderem ter uma árvore de Natal tão 
especial como a Margarida. 

Os primos, imediatamente, concordaram com a sugestão do Raul, mas 
antes de a levarem foram perguntar aos pais o que achavam.  

Os pais estavam na cozinha a fazer o jantar e, quando lhes contaram a 

ideia que tinham tido, logo tiveram o apoio deles. 
O pai respondeu: 

- Claro que sim! 

- Que ótima ideia!- respondeu a mãe. – Nós também queremos ir com 

vocês e aproveitamos e levamos para o lanche estas bolachas que acabaram 

de sair do forno.  

A caminho do orfanato, estavam sempre a falar sobre que mais 
poderiam fazer para melhorar a noite de Natal destas crianças. A árvore 

também estava muito animada, mas não podia mostrar a sua excitação, nem 
falar, pois estavam adultos por perto.  

A árvore Margarida resolveu que, nas noites antes do Natal, quando as 

crianças estivessem a dormir, iria acordá-las com um belo abraço e iria contar-
lhes histórias das muitas aventuras que já passou. 

Na noite do dia de Natal, o Miguel e a Lara viram que na sua nova 

árvore de Natal, tinha um bilhete que dizia: «Queridos amigos, quero dizer-vos 

que eu estou muito feliz! Os órfãos adoram as minhas histórias. Eles todos os 

dias vem dar-me um beijinho de bom dia e de boa noite. Bom Natal para vocês 

e muito obrigada por tudo. 

Beijinhos da vossa amiga 
Árvore Margarida.» 

Desde esse dia, o Natal, para o Miguel e a Lara passou a ser inesquecível e 

inigualável. 

Sophie 
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Conto de Natal 

 

 

O melhor presente de Natal 

 

     Era uma vez um menino chamado João que tinha 10 anos e vivia numa 

aldeia na montanha, chamada Suente. 

     João vivia com a mãe e a avó, pois o seu pai tinha emigrado para Angola à 

procura de trabalho e melhores condições de vida para a família, assim como 

outras pessoas na aldeia. Talvez por essa razão, o João era a única criança na 

aldeia e por isso não tinha com quem brincar. Mas João não se preocupava 

muito com isso, pois tinha muitos amigos na escola com quem brincava. 

Contudo, o que João gostava mesmo de fazer era ir para a montanha com as 

suas ovelhas, juntamente com o seu melhor amigo, o Sr. Manuel. O Sr. Manuel 

era o seu vizinho, que tinha vindo do Canadá há alguns anos. João adorava 

conversar com ele, adorava ouvir as suas histórias, aventuras, sobre os países 

por onde passou, as casas onde viveu e as pessoas que conheceu. Mas as 

histórias que mais gostava de ouvir era acerca de Angola, pois assim podia 

imaginar e conhecer um pouco do país onde estava o pai. João tinha muitas 

saudades dele e apesar de falar com ele por telefone, uma vez por semana, 

sentia-se triste por não o ter perto de si. 

     O Natal aproximava-se e João adorava que o pai viesse passar o Natal 

consigo, em família, já que esse seria o seu melhor presente de Natal. Ele dizia 

que se o pai Natal realmente existia esse era o presente que ele gostaria de 

receber. No entanto, no último telefonema, o pai disse-lhe que não seria 

possível pois o seu patrão não lhe deu férias, mas que no entanto lhe enviaria 

um presente pelo correio. João ficou contente pelo presente, mas na realidade 

o que ele gostaria mesmo era de ter o pai na noite de Natal. Ao saber que ele 

não viria, João pediu então à mãe se podia convidar o Sr. Manuel para passar 

o Natal com eles, pois para além de ser o seu melhor amigo ele vivia sozinho e 

além disso seria uma forma de ter alguém com quem conversar e poder ir um 

pouco mais tarde para a cama. A sua avó, como era velhinha, ia cedo para a 

cama e só ficava ele e a mãe a jogar às cartas, durante algum tempo. 
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Quando chegou o dia da ceia de Natal, na aldeia nada ou quase nada mudou. 

Apenas as luzes de alguns pinheirinhos e o cheiro às rabanadas se faziam ver 

e sentir. Os mais velhos já pouco ligavam ao Natal, para eles era apenas mais 

um dia como os outros, que passavam junto à lareira para se aquecerem do 

frio, comiam as batatas e alguns doces. Para algumas famílias era um pouco 

diferente pois recebiam familiares que vinham do estrangeiro. O filho da D. 

Rosa veio de França com os seus filhos para passar o Natal, assim como a 

filha do Sr. Armindo. Ao vê-los chegar, João ficou triste pois também ele 

gostaria de poder ter o seu pai perto de si, nessa noite especial. 

     Chegada a hora da ceia bateram à porta, João correu para a abrir na 

esperança que fosse o pai, pois até à hora não tinha recebido um telefonema 

dele o que era estranho, mas não, era o Sr. Manuel. Apesar de contente por 

ver o amigo, via-se a desilusão no rosto de João. O Sr. Manuel entrou, 

jantaram, conversaram, riram e ouviram algumas histórias que o seu amigo 

contou. Chegou a hora de abrir os presentes mas antes disso João questionou 

a mãe pela falta do telefonema do pai, ao que ela respondeu que talvez 

telefonasse no dia seguinte, já que era feriado. Entretanto a mãe do João 

entregou-lhe o seu presente e único, uma vez que os mais velhos não tinham 

presentes, pois achavam que isso era só para as crianças. João abriu o 

presente, era um casaco muito bonito que ele tinha visto numa ida à feira da 

vila. Ficou muito contente e agradeceu à mãe. Contudo, achou estranho a falta 

do presente que seu pai tinha dito que enviaria pelo correio e então perguntou 

à mãe onde estava esse presente. A mãe explicou que às vezes na época de 

Natal os correios atrasam-se nas entregas, e talvez chegasse dentro de dias. 

João ficou triste pois para além de não ter o seu pai consigo não teve o seu 

presente. Ao ver a cara de tristeza de João o Sr. Manuel logo o confortou e 

disse: “quem sabe se o teu presente não chega amanhã ou no dia seguinte? 

Não te preocupes, anda, vou-te contar uma história que se passou comigo em 

Angola numa noite de Natal”. Embora triste João ficou curioso por ouvir mais 

uma história cheia de aventuras. 

     Terminada a história era hora de ir para a cama e sonhar com o pai e o seu 

presente, o que seria…. 

No dia seguinte, de manhã muito cedinho João ouviu vozes, pensava que 

ainda estava a sonhar: quem seria tão cedo! Pôs-se a pé e foi ver. Admirado 
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pensou: “realmente o pai Natal existe”! Ali estava ele, o seu pai, com um 

presente na mão, o seu presente. João não podia estar mais feliz pois recebeu 

o melhor presente de Natal, o seu pai. 

 

 

 

 

 

XAVI  

 

 

 

  

Contos de Natal 2015  -  200



Contos de Natal

Faixa Etária dos 13 aos 16 anos 

Contos de Natal 2015  -  201



Um Natal sem Muro 

 

Liliana tinha 11 anos. Vivia com os seus pais nos subúrbios da Cidade Bonita, onde tudo era 

bonito. Todas as ruas eram rodeadas de bétulas lindíssimas. Todas as ruas tinham fontes de 

onde brotava água cristalina. Todos os prédios eram do mesmo formato e da mesma cor. 

Todas as pessoas tinham um cão. Todos os parques tinham bancos de ferro verdes. Todas as 

lojas vendiam as mesmas camisolas de lã vermelha e chapéus de feltro preto idênticos. 

No subúrbio onde Liliana vivia, todos se conheciam. Todos se cumprimentavam. Todos se 

entreajudavam. Todos tinham, coincidentemente, cabelo loiro. 

Liliana acreditava que todo o mundo era como a Cidade Bonita. Na verdade, nunca ninguém 

o tinha desmentido. Mas Liliana estava prestes a descobrir a verdade. 

Era o dia 27 de novembro. A mãe da Liliana recebera uma carta de fora da cidade. Era da tia 

Diana. Perguntava se a Liliana podia passar as férias de Natal com ela, na Cidade Nova. 

Liliana nem queria acreditar: ia sair da Cidade Bonita! No entanto, a sua mãe estava relutante: 

- Porque não passas o Natal aqui, connosco, como sempre passaste? 

Eventualmente, aceitou. No dia 18, Liliana estava pronta para sair pela primeira vez. 

O carro chegou. Era um carro preto, ao contrário de todos os carros na Cidade Bonita, 

brancos. “Curioso”, pensou Liliana. A viagem demorou uma hora e meia. Liliana observou 

atentamente a paisagem. Era uma paisagem completamente diferente da sua. Pinheiros e 

eucaliptos rodeavam a autoestrada. Não havia nenhuma fonte a cada 100 metros. Já na 

cidade, cada prédio era diferente do outro, e eram muito mais altos que os maiores prédios da 

Cidade Bonita. 

A tia Diana morava num apartamento na periferia da cidade. Era um pequeno apartamento 

com dois quartos e duas casas de banho. No bairro onde vivia havia um campo de futebol onde 

os jovens se juntavam. 

Durante o primeiro dia, Liliana ficou em casa. A tia Diana tinha uma minibiblioteca. Liliana viu 

livros dos quais nunca tinha ouvido falar. Um deles chamou-lhe a atenção: “O Muro”. Liliana 

pegou nele e começou a ler. “O Muro” falava de uma cidade considerada “perfeita”, rodeada 

por um muro. Todos eram iguais dentro do muro. Todos eram felizes dentro do muro. No 

entanto, ninguém sabia o que estava fora. Um dia, quando um dos habitantes saiu, viu coisas 

muito mais bonitas do que o que conseguia imaginar. 
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Antes de poder acabar o livro, Liliana foi dormir. No dia seguinte, estava preparada para o 

acabar de ler. 

- Liliana, querida, porque não vais lá para fora? Há aqui muita gente da tua idade – disse a 

tia, tirando-lhe o livro das mãos. 

- Está bem, tia. 

Liliana dirigiu-se para o campo, esperando ver lá alguém. Estavam alguns rapazes a jogar 

futebol e quatro raparigas sentadas na relva a conversar. Uma era negra, algo que Liliana 

nunca havia visto. Outra tinha cabelo ruivo, também novidades. As outras duas eram gémeas, 

com cabelo castanho. Liliana aproximou-se: 

- Olá. Eu… chamo-me… Liliana – apresentou-se, timidamente. 

- Olá! És nova por aqui? Nunca te vi! – disse uma das gémeas. 

- Sim, estou a passar as férias com a minha tia. 

- Eu sou a Eduarda, e esta é a minha irmã Maria. Aquela com o cabelo ruivo é a Inês e ao 

lado dela está a Carla. 

- Que tal irmos para a minha casa? – sugeriu a Inês – Podemos jogar computador, e a 

minha mãe vai fazer um bolo delicioso! 

- Vamos! Liliana, anda também! 

As cinco foram para casa da Inês. Passaram a tarde toda a brincar (e o bolo da mãe da Inês 

estava “fantabulástico”, segundo a Liliana), até que todas voltaram para as suas casas. 

Quando chegou a casa, a tia Diana perguntou-lhe como tinha corrido o dia. 

- Muito bem! Conheci quatro raparigas muito simpáticas, a Eduarda, a Luísa, a Inês e a 

Carla. Fomos para casa da Inês e divertimo-nos tanto! 

- Fico contente que já estejas a dar-te bem com as pessoas daqui. 

Liliana procurou imediatamente o livro, mas não o encontrou. Ficou desiludida por não o ter 

acabado de ler, mas foi buscar outro livro à minibiblioteca da tia. 

Na véspera de Natal, todos os moradores do bairro foram comer a um restaurante. “É 

tradição”, dizia a tia Diana. A comida estava muito boa, mas Liliana ainda não tinha visto as 

suas amigas. 

- Psst! Aqui em baixo! 

Liliana meteu-se imediatamente debaixo da mesa, onde estavam Eduarda, Maria e Carla. 
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- A Inês? – perguntou a Liliana. 

- Vamos buscá-la agora. Ela está ao fundo da mesa. 

O resto do jantar foi uma animação. Quando voltou para casa, já de madrugada, foi abrir os 

presentes. Enquanto recebia umas peças de roupa ali, outras acolá, viu um presente diferente. 

Abriu-o e ficou surpresa por ver que era um livro: “A Ponte”. Folheou-o e percebeu que era a 

sequela d’”O Muro”. 

- Que pena, eu ainda não acabei de ler “O Muro”… - lamentou Liliana. 

- Pode ser que tenhas uma surpresa… 

No penúltimo dia na Cidade Nova, as suas amigas preparam uma surpresa. Levaram-na 

numa volta à cidade. De seguida, lancharam num café famoso. Finalmente, ofereceram-lhe um 

postal, para nunca se esquecer delas. 

Quando chegou a hora de partir, todas ficaram tristes. Mas Liliana prometeu: 

- Um dia hão de visitar a minha cidade. 

O carro arrancou. Liliana preparava-se para adormecer, mas lembrou-se que podia ler o livro 

que recebera no Natal. Estava a pegar no livro quando, para seu espanto, cai uma folha. 

“Espero que gostes deste livro. Sim, fui eu que o escrevi! Vi que gostaste imenso do Muro, 

por isso, escrevi eu a continuação! E caso te estejas a questionar acerca do final, abre o bolso 

da tua mochila. Com amor, tia Diana”. 

E lá estava, “O Muro”. Abriu-o na página em que tinha ficado e continuou a ler. O habitante 

que tinha saído voltou e contou todas as suas histórias sobre o mundo fora do Muro. Um por 

um, os habitantes iam ouvindo as histórias, e iam-se maravilhando. Assim que a última palavra 

foi proferida, e assim que o último habitante a compreendeu, o Muro caiu. 

 

Afonso Borges 
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Conto de Natal 

O cobertor de paz 

      Estava um indivíduo curvado em si encostado ao pneu do nosso carro. As bochechas 

e as palmas da mão pareciam cortadas e a luz fraca do pôr do sol entrava por elas. Tudo 

o que cobria o seu corpo eram umas calças largas que acabavam no seu tornozelo e 

deixavam o seu tronco aberto à brisa da noite que se avizinhava. Parecia estar a dormir 

ou só a fechar-se do vento, que quase magoava os olhos de tão forte que era. Havia 

marcas de terra nos pés descobertos. Os cabelos maltratados desmoronavam-lhe pela 

face, a boca cortada numa linha fina. Nós fitávamo-lo espantado como quem fita um ato 

de rendição: espantados com cada corte da sua expressão. O silêncio arranjara um lugar 

confortável entre nós e espalhara a sua essência. O meu irmão sussurrou ao meu ouvido 

que o seu cabelo parecia penas a derrubarem-se, debruçadas umas sobre as outras e o 

seu comentário curvou as minhas bochechas num sorriso. O meu pai clareou a sua 

garganta, a sua cara neutra. O corpo remexeu-se e acordou de um transe, respiração 

descompassada como a de um fugitivo. 

    Apressou-se a levantar-se, soltando lamentos e palavras, que lhe morriam nos lábios, 

cortadas, seguidas de uma tentativa falhada de encostar ambas as faces na palma da 

mão da minha mãe, desculpando-se. Senti a minha mãe tremer com o contacto e 

comentar a frieza das suas mãos que ganhavam um leve tom roxo. O meu pai perguntou-

lhe o que ele fazia ali, caído no alcatrão e ele explicou a verdade que custa ouvir. Falou 

da guerra, das crianças cujas armas que carregam e lhes cortam o peito, lhes rasgam o 

gosto de serem crianças, a sua humanidade. Ele falou da religião que não salva, que 

mata, e que deixa corpos frios debruçados pela montanha e escorrem como água pelo 

horizonte, ele falou da morte dos inocentes, falou-nos de como fugiu de uma terra em 

chamas, queimado e com a fé incendiada para buscar uma terra límpida para lavar as 

feridas e queimaduras do seu corpo. 

    Este homem havia perdido a mulher no mar e ela ainda navegava nas águas frias da 

sua mente. Os seus olhos brilhavam de lágrimas que balançavam entre uma possível 

queda do homem no alcatrão que o aguardava, de tanto que pesavam e carregavam. A 

minha mãe trocou alguns dedos de conversa com o meu pai e, de seguida, perguntou ao 

homem para onde se dirigia. Ele respondeu que ali se havia plantado, não tinha um 

destino para a noite onde as luzes de Natal mais brilhavam e os foguetes rasgavam as 

tonalidades do céu. A minha mãe pegou no braço delgado do estranho e estendeu-lhe um 
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sorriso afetado, tão ferido que pensei que fosse dobrar-se em lágrimas. Ela convidou-o a 

vir tomar uma chávena de chocolate quente a nossa casa e a sua cara embrulhou-se na 

mais bela das expressões, um sorriso a brilhar na pele suja. Aquela mulher! Ela tinha um 

coração, pressentia-o. 

     No caminho longo ficámos a saber o seu nome. Era Max, só Max, 24 anos. 

Sobrevivente a balas e bombas que rasgam a beleza da terra, como outros tantos. 

    Ele ficou assim, durante longos minutos escondido entre as beleza das flores, a 

observar a casa. Quando os nossos olhares se encontraram, notei a tonalidade azulada 

dos seus contra os meus, castanhos, bacios. Mas não era um azul como os outros, era 

um azul sujo, pesado como se carregasse algo, de um céu rasgado em bombas e em 

histórias de escombros. 

    Chamo pela primeira vez o seu nome, incentivando-o a entrar no nosso lar, ele assim o 

faz. Solta um suspiro quando o seu bafo cessa e entra na casa quente. Afunda-se na 

cadeira e respira de forma diferente, compassada. A mãe prepara o chocolate quente, 

enquanto o meu pai acende as luzes de Natal. A noite cai e as estrelas cosem-se no pano 

a completar-se. Os olhos de Max vidram nas luzes e as cores chocam nos seus olhos, 

renovando-os consecutivamente.  

   - O que é? – Guia-nos até às luzes. 

   - É o Natal. – Ela sorri, os seus olhos quase rasgam de tão cheios. – Há 2015 anos 

atrás nasceu o nosso salvador aquele que nos ensinou a viver conforme o nosso Deus, 

valores que voaram até hoje. Ensinou a amarmo-nos uns aos outros, amarmo-nos a nós, 

a ouvirmos e apreciarmos as diferenças dos outros. Uns são folhas caducas e outros 

tonalizam com o outono mas somos todos uma parte da primavera. 

    Max sorriu, para o chão. 

   - Eu já ouvi falar de Jesus, ele aparece várias vezes no nosso Corão como um simples 

profeta, mas que espécie de Deus é este, que trazemos do homem por ele enviado? O 

que move isto?  

   - É o amor. O meu pai entra de rompante com um grande bacia de batatas mergulhadas 

em água para a nossa ceia. 

  - Mas não seria uma cruz que o levaria, que o pararia, sem descendentes, apenas com 

testemunhos perdidos e palavras perdidas no pó que prende nos pés? 

   - É o amor. As palavras do meu pai cruzam no solo e escorrem por toda a divisão. 
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  - Isso traz-nos até aqui, até esta casa e a milhões de outras nesta noite. Senta-te, ouve, 

visiona, passa este serão connosco e teremos todo o prazer de ouvir de ti, dos teus 

valores, do teu Deus, daquilo que move a fibra dos teus pés. 

     As oito horas chegaram rápidas e sentamo-nos à mesa. O bacalhau era o 

protagonista. Max, vestido com roupas do meu pai, contou-nos a situação do seu país, 

contou-nos de como perdera a família no mar em que outrora tão bem conheceu. Contou-

nos sobre a obsessão, não o amor, nem esse está presente nos olhares dos mais novos, 

criancinhas inocentes cuja arma que empunham é maior do que eles. Eles deviam 

segurar brinquedos, não armas, transportar o céu no seu olhar, mas tudo o que trazem é 

o pó de uma nação que os cega. Falou-nos que tinha um filho que faleceu uns dias antes 

de enveredar no mar. E a verdade corta-me. Ele fala da criança encontrada na praia, as 

ondas a baterem-lhe nos pés quase a cortarem o fio da respiração de quem encontra o 

anjo sem auréola.  

    Max afunda as suas mãos na cara do meu irmão e as lágrimas dele ferem-me os olhos, 

picam-me as palavras que não encontro. Ele comenta as parecenças do seu filho com o 

meu irmão e a minha mãe dá-me a mão, o seu sorriso está salgado, molhado pelas suas 

lágrimas.  

    O homem fala da saudade de casa, dos jogos, das músicas, dos bailes de felicidade, 

das feições de uma nação agora quebrada; sente falta de acordar de manhã com o sol a 

escorrer pela janela, tem saudades do som que movimenta o mundo: o riso das crianças, 

os seus passos traquinas na rua. Comenta que nem todos nesta vida têm segundas 

oportunidades e as pessoas não procuram fugir dos seus lares para arranjar melhores 

condições, elas não querem, elas fogem para conseguir a felicidade dos que amam, 

porque a nação acorrenta-os de uma maneira em que a respiração quebra o coração, 

dobra-se várias vezes sufocado. Elas não mudariam nada nas suas vidas, no lugar que 

amam viver, a nação é que apenas as quer moldar de tal maneira que são obrigadas a 

fugir de tudo o que inflige a sua dignidade de vida. 

     O meu pai balança a sua cabeça várias vezes ao ver a torcer-me enquanto Max me 

ensina uma dança muito popular na região onde vive, chocamo-nos contra as cadeiras e 

dançamos passos desordenados sob a luz da cozinha. 

    Mostrou-se fascinado quando lhe falámos dos nossos costumes, as mulheres do 

rancho, o paladar da oração para com o nosso Deus. A noite torcia-se sobre o brilho dos 

seus olhos. 
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   A meia-noite bateu no nosso relógio, e o meu irmão, guiado pelo espírito de criança, 

correu para abrir as prendas debaixo da nossa árvore. Max olhava intrigado para nós, 

fitava-nos divertido, enquanto rasgávamos o embrulho aprumado.  

   Eu arranjei-lhe um presente. 

   E ele também me deu qualquer coisa que encontrou no seu bolso. 

  Abraçámo-nos e escorregámos um no outro. A união de culturas, gostos, paladares e 

valores a juntarem-se, no mais belo gesto de humanidade. Membros a curvarem-se em 

sorrisos. E abraçámo-nos todos. Essa é a realidade de amor e nada nos separa. 

   Algo nos embrulhou. Um cobertor quente a cobrir o mundo, o cobertor da paz! 

 

 

 

                                                              Pseudónimo - Ana Paula 
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O menino e a árvore mágica  

Há algum tempo, numa pequena aldeia de África, nasceu um menino, um menino de cor 

negra, igual a qualquer outro desse país. Porém esse menino não estava destinado a ser 

semelhante a qualquer outra pessoa do mundo. 

Já na sua infânca se notava um brilho especial, um brilho vindo das estrelas, em seus 

olhos, que olhavam igualmente para todas as pessoas , sendo elas de que raça fossem, um 

olhar de uma criança que parecia não saber o que se passava no mundo, mas que o sabia 

melhor que tudo e todos. 

O menino cresceu a ouvir e a ver disputas entre raças e desde essa altura  percebeu 

que o objetivo da sua vida era fazer o que ninguém fizera: unir as raças.Ele percebeu que, para 

isso, teria de trabalhar e ser alguém na vida para ser ouvido por alguém que realmente 

soubesse o que era sentir a dor dos outros, a dor de discriminação, do racismo que ele sentia 

ao ver a desconfiança entre as raças e que deixava a todos preocupados com o dia de 

amanhã, pois não sabiam quando podia começar uma guerra sangrenta que podia conduzir,  

até, à extinção de uma raça. 

Claro que nenhuma criança normal, como as outras, compreendia o que se passava 

nesse país, onde a segregação era uma constante em todos os lugares: nas ruas, nos 

transportes, nos estabelecimentos comerciais, nas escolas. Havia locais para pretos e locais 

para brancos. Como se a cor da pele fosse uma doença contagiosa, um cancro maligno que 

alastrasse só de respirar o mesmo ar. Só que a doença não era física. Era uma doença que se 

alojava no coração das pessoas e lhes cegava o olhar.  

Mas este menino era especial e tinha noção do quão especial era. Quando, ao fim do de 

aulas todas as outras crianças brincavam e jogavam à bola nas poeirentas estradas de terra 

batida, sem nem sequer imaginar qual seria o futuro, ele não, ele sentava-se sempre a ler e a 

estudar debaixo de uma árvore já velha e cansada, queimada pelo sol quente de África. A 

árvore mágica, a árvore que lhe contava as maiores e melhores histórias e que o ajudava. Ele 

admirava-a muito por já ser tão velha e não cair, parecia que ela não queria desistir de viver 

com os seus ramos virados para o céu como se rezasse. E o menino vivia de tal forma 

fascinado que queria ser como ela, não queria desistir nunca. 

E os dias passavam-se e a violência crescia nas cidades, nas vilas, nas aldeias, nas 

ruas, nas casas…Cada vez apareciam mais notícias de mortes e de assassinatos entre as 

duas raças; as pessoas desconfiavam cada vez mais do próximo e desconfiavam ainda mais 

se o próximo fosse de uma raça diferente da deles. Mas o menino continuava no mesmo sítio 

de sempre, junto da sua velha e amiga árvore e, apesar de já ter entrado no secundário, ele 

mantinha o hábito antigo de pensar e reflectir debaixo dela. Só que agora, algo mudara. Já não 
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havia crianças a jogar à bola naquele local pois todos tinham crescido e tinham partido, tendo 

escolhido o caminho do ódio e da violência, seguindo o exemplo das suas famílias.  

A árvore não os conseguiu salvar desse ciclo pois ela só falava com pessoas com um 

coração puro e sem maldade; a sua mensagem de amor e união não conseguia penetrar as 

mentes e os corações envenenados pela ira, e pelo medo. Nessa época só dois humanos vivos 

tinham essa capacidade, um deles era o menino desta história. 

Dez anos se passaram e o menino agora já não era um menino, mas, sim, um jovem 

cheio de coragem que se despediu da sua melhor amiga, a sua árvore mágica e  rumou à 

capital, Joanesburgo. Lá, ele não tinha a sua árvore mágica, que lhe dava força para nunca 

desistir e lutar pelo que pretendia, mas todo o ser humano tem um sítio onde pode guardar 

tudo e mais alguma coisa, mesmo que ela esteja longe ou perto: o coração. E o coração deste 

jovem era um coração tão grande e tão puro que podia guardar os sete mares e os cinco 

continentes. 

Depois de um longo esforço e sem nunca desistir, o menino conseguiu tornar-se um dos 

maiores advogados da capital e assumir-se como líder da resistência não-violenta da 

juventude. Porém, apesar de se ter tornado importante, não conseguiu encontrar ninguém que 

tivesse o coração puro o suficiente para sentir a dor dos outros como ele sentia, e, assimm ao 

saberem que ele era contra o racismo e a não discriminação de nenhum tipo de raça ou etnia, 

julgaram-no por traição e foi preso por muitos anos. 

Todas as noites, ele pensava na árvore mágica e quão maravilhoso seria se ela 

estivesse ali para lhe dar força. Até que um dia, recebeu um companheiro de cela novo. Ele era 

raça branca e parecia estar assustado. Foi nessa altura que o menino ouviu a voz da árvore 

falar na sua cabeça:  

- Esse é o outro menino de coração puro, com certeza que ele te entenderá, fala com 

ele. - Disse, sussurrando, a árvore. 

Então, ele tomou coragem e falou com o novo companheiro . O seu nome era António e 

tinha sido preso pelos mesmos motivos que o menino, também ele não queria que houvesse 

racismo nem discriminação.  E, assim, ele conseguiu arranjar um grande amigo no sítio mais 

sombrio e improvável da Terra. 

Diversas vezes foram dadas opotunidades ao menino para sair da prisão, mas o menino 

nunca aceitou a única condição imposta: a retirada das suas palavras contra o racismo. Longos 

23 anos ele ficou na prisão, até ao dia em que recebeu um prémio Nobel da Paz e se tornou o 

primeiro presidente negro da África do Sul. 

Hoje esse grande homem já não se encontra entre nós mas a árvore mágica continua 

em pé à espera de mais meninos de coração puro. 

António Fonte 
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Metamorfose da vida 

 

 Diferenciação, variedades de línguas, multiculturalismo e o próprio racismo, à partida, 

são temas muito importantes, nos dias de hoje, mas eram muito mais urgentes em ocasiões 

anteriores. 

 Eu era um rapaz ainda pequeno, inocente, um rapaz que não via o mundo como ele 

era, mas que via o mundo como este queria que o visse. Vivia em França, nos arredores de 

Paris, próximo de um daqueles bairros cheios de gente chique e rica, gente que só aceita quem 

é igual a ela própria. Vivia com os meus pais e o meu irmão bem brincalhão (para quem não 

interessava o que se passava fora das paredes do seu quarto azul-bebé, pois vivia num mundo 

que permanecia dentro dele, protegido pela própria infância) e tínhamos emigrado 

recentemente da nossa pátria, Portugal, devido às razões, infelizmente, o mais vulgares 

possíveis, a crise. Contudo, na nossa simples e humilde casa, tudo ia correndo bem, pelo 

menos, era o que pensávamos. 

 Estávamos, então, naquela altura em que as folhas parecem cair do arco-íris: umas 

alaranjadas, outras ainda bem vivas e verdes e outras pintadas de uma das cores mais simples 

de sempre – o castanho. Era altura também de stresse – quer eu, quer o meu irmão 

andávamos na escola, embora em graus bastante distintos, e, por isso, os testes e os estudos 

consumiam-nos as mentes; o meu pai fartava-se de trabalhar, distribuindo correio pela 

magnífica capital francesa, que, ainda assim, não se compara à cidade que hoje se vê nos 

mapas, o que era cansativo. Foi então naquele dia irónico, naquele dia que simbolizava o azar 

e que, ainda assim, era celebrado, que o impensável aconteceu. 

 Naquela altura, o terrorismo bem como o racismo estavam na moda. Os jihadistas, uma 

variante “psicopata” dos muçulmanos, pensavam que podiam conquistar tudo o que estava 

para lá do seu horizonte. Os líderes da sociedade moderna de então estavam demasiado 

alheados da situação e deixaram que, no tal dia, os psicopatas atacassem. Naquela noite, a 

cidade da beleza e do amor transformara-se num rio de sangue, os peixes do Sena tinham 

fugido ao terror pelo rio abaixo. Mais de cem pessoas morreram naquele dia, e foi o tal dia que 

acabaria por mudar todo o meu mundo. 

 Desde esse dia, deixei de ser a pessoa alegre, extrovertida e simpática que era e tornei-

me numa pessoa desconfiada e um pouco racista. Nos meses a seguir à tragédia, sempre que 

passeava nas ruas de Paris, sempre que via alguém que parecesse muçulmano, lembrava-me 

do que acontecera e desatava a correr com medo por dentro e ódio por fora e só parava 

quando me assegurava que ninguém me seguia. Os meus pais chegaram a tentar a ajuda de 

um psicólogo, mas eu, tal como qualquer jovem da minha idade, recusei com persistência. 

Devo dizer também que os pensamentos dos meus pais quanto à situação que se vivia não 
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estavam assim tão longínquos dos meus: a minha mãe nunca foi uma pessoa de ver 

telejornais, ou de perceber o que se passava lá fora, mas ficou aterrorizada com a situação que 

se vivia; o meu pai já era diferente, era uma pessoa justa, vista como um líder natural pela 

família e era um ser muito atento à atualidade, que também percebia que não podíamos deixar 

que qualquer muçulmano entrasse no país. Tínhamos então pontos de vista semelhantes, mas 

algo tão simples como uma simples coincidência iria virar a nossa casa do avesso. 

 Era mais um dia normal na cidade que transformara-se, outra vez, na estonteante 

cidade que já tinha sido. Nas ruas notavam-se agora os raios de Sol a penetrarem pelas copas 

das árvores a dentro. As próprias árvores renasceram também com a metrópole, depois do frio 

e cinzento inverno e nelas nasciam flores que encantavam a cidade com o seu charme. A 

Place du Trocadéro era agora um autêntico parque de diversões e de esquecimento: rapazes e 

raparigas banhavam-se num mar de diversão e, nem por um segundo, se lembravam do que 

tinha acontecido há bem pouco tempo. Continuando, naquela altura era final de período e, nós, 

alunos, tínhamos um trabalho de leitura para fazer. Estava eu então a entrar numa daquelas 

grandiosas e antigas bibliotecas, cheia de livros, muitos deles cobertos por uma capa de pó, 

quando me deparei com um rapaz inocente e, aí, nesse precioso segundo, o medo voltou… 

 Naquele momento, eu fiquei paralisado. Ainda hoje não sei se era o medo ou a 

incerteza que me dominavam mas a minha primeira reação foi fugir dali. Por alguma razão, não 

o fiz. Apercebi-me de que aquele rapaz tinha algo de especial, apesar de ser um rapaz normal. 

Ele era um daqueles típicos rapazes com : os cabelos castanhos como eu e os olhos meio-

esverdeados (uma cor misteriosa devo dizer); era um rapaz atlético e era, acima de tudo o que 

me passava pela cabeça, muçulmano. Por breves instantes, fiquei paralisado, até que ele me 

abordou: 

 - Que se passa? Viste um fantasma, foi? 

 Inicialmente, não percebi a pergunta, mas passados uns segundos percebi que ele 

estava a criticar-me – ele não gostara da maneira como eu, inconscientemente, o estava a 

discriminar. Contudo, respirei fundo, duas a três vezes, ganhei coragem e respondi-lhe: 

 - Peço desculpa, mas nós, parisienses, não estamos habituados a ver muçulmanos, 

especialmente depois do que aconteceu. 

 Ele começou então a compreender-me e a entender o meu ponto de vista (todos os 

psicopatas demonstram ter uma vida normal, embora seja a sua segunda vida, logo é normal a 

desconfiança, penso eu). Ainda assim, ele ainda tinha muita moral para me encher o coração e 

isso viria a marcar-me para sempre. 

 - Não é por eu, tu ou qualquer outra pessoa nesta bela biblioteca ser muçulmano, que 

somos todos terroristas. Dentro de todos os seres humanos, quer sejam terroristas ou não, há, 

nem que seja apenas uma simples ervilha, um bom coração, rico em fraternidade pelos outros. 
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 Aquela frase marcara-me para sempre. Foi naquele mágico momento, que voltei a cair 

na realidade e percebi que não tinha nenhuma ameaça ou monstro à minha frente, mas tinha, 

sim, uma pessoa humilde, com a sua própria história, na minha presença, e a encher-me o 

coração de alegria e emoção, mas acima de tudo, de carinho. 

 - Vejo que és uma pessoa justa e com bons valores. Mais uma vez, tenho de te pedir 

desculpa pela minha reação. Desde os atentados, que vivo com uma espécie de discriminação 

para com os muçulmanos, mas penso que és uma pessoa rica por dentro, e acho que 

podemos ser bons amigos. 

 Ele olhou para mim com carinho e simpatia e eu senti que aquela amizade iria mudar a 

minha maneira de ver o verdadeiro mundo, pois até aquele momento, vivia ainda num mundo 

de ilusão. 

 Na verdade, para ser sincero, não foi só a personalidade dele que me cativou, mas sim 

o livro que ele estava a ler. Esse livro era o que eu ia requisitar para ler no meu bem acolhedor 

lar. Era então um livro sobre ação e aventura, sobre um espião que é perseguido pela sua 

própria agência. O livro estava já esquecido e um pouco roto, mas o interior permanecia intacto 

e isso é o que conta. Reparei que ele, o rapaz, estava a ler o tal livro com uma atenção 

imparável e parecia estar a gostar, mas não posso censura-lo, adoro aquele livro! Sendo 

assim, hoje admito: não foi simplesmente a história e a justa personalidade do meu grande 

amigo que me conetou a ele, foi o tal livro, um simples livro cheio de letras, linhas e palavras 

que me ligou a ele para sempre. 

 Depois de requisitarmos o livro, fomos almoçar num café, que ainda hoje está aberto e 

que serve uma tosta mista de encantar, e foi ali, naquele momento mágico, que trocamos 

sentimentos e pensamentos. Eu contei-lhe a minha história e a história dele foi-me contada a 

mim. Descobri, posteriormente, que ele era um refugiado que fugiu da guerra (algo vulgar 

naquela época) e que se tinha instalado recentemente nos arredores, nos pobres arredores de 

Paris que ele considerava serem palácios. Foi a partir daquele almoço, um simples ato de 

comer para sobreviver, que a infinita amizade começou. 

 Ainda hoje, na contemporânea atualidade de agora, somos amigos. Ele é pai e já têm 

filhas, e eu tenho filhos e já seu pai. A nossa vida parece ainda um rio sem fim, mas o fim da 

linha aproxima-se. Contudo, devo tudo não só a este insólito já homem, mas ao livro, o 

pequeno livro que nos juntou. Por isso, não se esqueçam de ler, de fazer uma pausa no stress 

do dia a dia para ler este capítulo, pois quando lemos um livro, o impensável acontece. É assim 

que finalizo e digo e repito: há tantos meios de comunicação nos dias de hoje, mas a leitura 

será sempre o mais poderoso deles.  

A leitura, a leitura é capaz de juntar dois universos opostos com uma simples leitura. 

Ben Son 
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                                                             Conto de Natal 

Era o primeiro Natal da Rita e o céu cobria-se de grandes estrelas muito brilhantes. Rita 

não sabia o que era o Natal, muito menos o que era uma árvore de Natal. 

    - O que é aquilo que está a brilhar, mamã?-perguntou. 

    - Chama-se árvore de natal! Rita, o que achas de irmos procurar uma árvore como aquela na 

floresta?-perguntou a mãe. 

Rita achou a ideia maravilhosa e lá foram. Depois de algum tempo, avistaram a árvore 

que seria a mais bela da floresta e Rita disse apressadamente: 

   -Mamã, olha esta! O que achas?  

   -Acho grande demais…Como entraria em casa?-questionou. 

   -Pois, talvez tenhas razão…e que tal esta? 

   -Bem…não exageremos, essa é muito pequena! E que tal esta?-apontou a mãe. 

   -Perfeita, mamã!-disse Rita sorridente. 

A mãe da Rita tratou de levar a árvore para casa, enquanto ela olhava atentamente para 

o chão e tentava encontrar algo de especial para colocar na árvore. Debaixo de um enorme 

monte de folhas, encontrou uma boneca feita com vários tipos de tecido. 

    -Mamã, olha o que eu encontrei! Esta boneca é parecida à que está no cimo da árvore que 

se vê da nossa janela!-comentou a Rita. 

    -Pois é, que coincidência!-disse a mãe. 

    -Então quer dizer que podemos levar, não é?-perguntou a Rita. 

A mãe acenou e disse para a Rita se apressar pois ainda tinham de passar pela casa da 

avó para ir buscar os enfeites de Natal. Quando chegaram à casa da avó, tocaram à 

campainha e esperaram até que a avó lhes abrisse a porta. 

A avó ficou surpreendida quando as viu e perguntou: 

    - Que surpresa! O que fazem por aqui? 

    -Viemos buscar os enfeites de Natal, avó.-respondeu a Rita. 

    -Ah sim!-respondeu a avó. 
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    -Onde estão?-perguntou a Rita. 

A avô apontou para um grande baú branco que quase nem fechava e Rita foi buscá-lo, 

mas com ajuda da mãe, pois estava muito pesado. 

  -Tem cuidado ao levá-lo, ainda podes cair!-alertou a avó. 

Quando já estava para fechar a porta, Rita sugeriu: 

    -Avó! E que tal vires passar o Natal connosco? 

    -É realmente uma boa ideia, até porque é o primeiro Natal da Rita, venha!-disse a mãe. 

    -Talvez tenham razão, sinto-me tão sozinha aqui, eu vou!-confirmou a avó. 

E assim se despediram. Pelo caminho, Rita não parava de falar do Natal. Quando 

chegaram a casa, começaram por montar a árvore de Natal, colocaram a iluminação, as fitas, a 

neve artificial, as bolas de Natal e, por fim, a mãe montou o presépio. 

      A Rita estava muito cansada e deitou-se um pouco para descansar e, entretanto, a mãe 

fazia um belo assado cujo cheiro se sentia em toda a casa. 

     -Filha, o jantar está pronto!-gritou a mãe. 

Rita lá foi para a cozinha, mas com um ar muito pensativa. 

     -Passa-se alguma coisa, filha?-perguntou a mãe. 

    -Mãe, as prendas!-gritou. 

    -Ah não! Esqueci-me completamente, Rita! Amanhã faremos tudo o que nos falta fazer!-

disse a mãe. 

      Rita mal esperava pelo dia seguinte.  

Chegou o dia de fazer as compras de Natal. As ruas estavam cheias de gente, não havia 

uma loja vazia! As ruas estavam um caos! 

     Depois de várias horas á procura da prenda ideal para a família a mãe apercebeu-se que se 

tinha esquecido de comprar a prenda da Rita. 

     -Rita, Rita! Esqueci-me completamente de ti, o que queres para o Natal?-perguntou a mãe. 

    -Mamã, eu não quero que me ofereças nenhum presente, pois sei que esse dinheiro te faz 

falta. Apenas quero que este Natal seja comemorado da melhor forma, em família!-exclamou 

Rita. 
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A mãe, contentíssima por ter ouvido as palavras da filha, teve uma ideia: fazer um 

pequeno álbum de recordações de Natal. Iria ser uma prenda barata, mas com muito valor 

sentimental. 

      Chegou o dia mais esperado pela Rita, o Natal! Sem que Rita desse conta, a mãe 

começou a fazer o álbum. Quando já tinha acabado, embrulhou-o e guardou-o num sítio em 

que a filha não o descobrisse. 

     A mãe preparava o bacalhau para o jantar de Natal com a ajuda da avó da Rita, enquanto 

Rita andava a bisbilhotar os presentes. 

    -Rita, o jantar está pronto, vem para a mesa!-gritou a mãe. 

Durante o jantar, a avó perguntou: 

    -Rita, então estás a gostar do teu primeiro Natal? 

    -Sim, é muito divertido!-respondeu. 

     Chegou a hora da sobremesa, um delicioso bolo-rei! Faltavam poucos minutos para abrir 

os presentes e a ansiedade da Rita estava cada vez maior.  

A meia-noite chegou. Ouviam-se inúmeros foguetes. A felicidade das pessoas sentia-se 

ao longe! Rita começou por abrir a prenda que a avô lhe tinha oferecido: era uma boneca tal 

como Rita queria. A avó e a mãe abriam os presentes delas. 

A mãe levantou-se e foi buscar ao armário um pequeno presente todo embrulhado e 

disse: 

      -Rita, este é para ti, espero que gostes! 

Rita abriu e começou a folhear, os olhos dela brilhavam de contente e, num repente, deu 

um grande abraço à mãe e um beijo à avó e disse: 

     - Melhor Natal era impossível, adoro-vos! 

 

 BMendes 
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Uma mudança na minha vida 

 

O meu nome é Bashar, sou muçulmano vivi toda a minha infância na Síria, mais 

precisamente, em Raqqa. Pertenço a uma família tradicional muçulmana, que defende com 

todas a suas forças a nossa religião e o nosso deus, Alá, bem como os ensinamentos do nosso 

profeta, Maomé.  

O meu pai chama-se Mohamed e combate na frente do Estado Islâmico. Vivi uma 

infância cheia de medo, rodeado pela guerra . 

Relativamente à minha querida mãe, Sanya , pobre mulher, desde que me lembro, viveu 

sempre angustiada com receio de que meu pai  morresse em combate. Porém, pensava 

sempre que o caminho que meu pai escolhera era o mais correto, pois estava a defender os 

nossos interesses e lutava por Alá.  

O sonho do meu pai era que eu e o meu irmão Mosab seguíssemos as suas pisadas e o 

nosso destino já se encontrava traçado desde de que tínhamos nascido, a nossa missão seria 

levada a cabo quando completássemos 16 anos. Assim, quando atingíssemos essa idade, 

iríamos combater ao lado do Estado Islâmico.  

No entanto, não era esse o meu sonho, nunca gostei de toda aquela violência, sempre 

considerei que era desnecessária, já meu irmão pensava de um modo diferente do meu. Para o 

meu irmão, com apenas 14 anos, lutar pela nossa religião era o mais correto, era o que o 

nosso Deus tinha escolhido para nós e tínhamos que agarrar aquele voto de confiança que Alá 

nos tinha dado.   

Todavia, eu não podia contar à minha família que não concordava com eles, não lhes 

podia contar os meus receios porque, se soubessem, era o meu fim . Acreditariam que eu era 

um opositor, que não era um verdadeiro muçulmano e, na pior das hipóteses, eu acabaria 

condenado à morte.   

Face a isto, decidi viver numa mentira, fazia com que meu pai acreditasse que eu estava 

ansioso por me juntar a ele nesta missão. Na realidade, não era fácil, pois tinha que arranjar 

um modo de fugir de toda aquela situação e teria de pensar numa maneira de planear uma 

fuga que fosse bem sucedida.  

Faltavam apenas dois dias para eu completar 16 anosquando decidi fugir. Aproveitei o 

facto de o meu pai ir passar uns dias a Alepo para pôr em prática a minha tão esperada fuga.  

O meu objetivo era fugir de noite para que ninguém notasse a minha ausência; pretendia 

também chegar à Turquia, mais concretamente, àEmbaixada Alemã nesse país, pois sabia que 

ali estava a minha salvação. Assim que chegasse lá, queria contar toda a minha história de 

vida e  mostrar que defendia valores diferentes dos da minha família.  
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Foi o que eu fiz. Assim que anoiteceu,  pus em prática o meu plano e nunca me tinha 

sentido tão nervoso na minha vida. Mas tentei sempre manter a calma para que a minha mãe e 

o meu irmão não reparassem no meu nervosismo.  

Esperei até que eles adormecessem e foi então que fugi, nem tive coragem de me 

despedir deles. Com o meu rosto lavado evastado em lágrimas, fugi para que não  me 

arrependesse da decisão que estava a tomar. Fugi apenas com a roupa que tinha no corpo, 

não levei nada, apenas levava comigo algum dinheiro que a minha mãe tinha escondido em 

casa.  

Ao nascer o sol, cheguei à Turquia, senti alívio por ter consegudgo chegar lá tão 

rapidamente e dirigi-me à Embaixada Alemã. Pensei ainda duas vezes antes de entrar, estava 

amedrontado, pois eles poderiam não acreditar na minha história. Após reunir todas as minhas 

forças, entrei e expliquei o sucedido.  

Expliquei que repudiava  as atitudes do meu pai e também as do Estado Islâmico, em 

seguida pedi auxílio para me levarem da Turquia. Pedi com veemência para me levarem para a 

Alemanha, pois só ali é que estaria seguro, visto que a minha família tinha bastantes contactos 

e, se eu continuasse na Turquia, iriam provavelmente descobrir o meu paradeiro.  

Foram tao gentis e atenciosos comigo que me meteramno primeiro avião para Berlim, fiz 

a viagem junto da fraülein Mia, que  tinha como tarefa instalar-me numa missão e tratar de tudo 

para eu me sentir bem recebido. Toda aquela viagem de avião foi uma mistura de sentimentos, 

pois eu pensava se algum dia a minha família me iria perdoar.  

Quando o avião aterrou em Berlim, nem sei explicar toda a alegria que estava a sentir 

mas também toda a tristeza por ter deixado para trás o meu adorado país. Contudo, sabia que 

era decisão mais correta que tinha tomado em toda a minha vida.  

Instalaram-me numa instituição e, desde o primeiro momento, nunca me tinha sentido 

tão bem acolhido em toda a minha vida, as pessoas eram muito  simpáticas e ofereceram-me 

um bolo e um presente. São memórias que nunca vou esquecer, irão ficar para sempre no meu 

coração..  

Apesar de me encontrar do outro lado do mundo, não deixei de defender a minha 

religião;  era, e sou, muçulmano, com muito orgulho, mas prefiro viver num mundo onde exista 

paz.  

Na instituição, tive aulas de alemão e aprendi tudo o que precisava de saber sobre a 

Alemanha, a primeira vez que me levaram a conhecer a cidade de Berlim mais parecia que eu 

estava a sonhar. Nunca tinha visto uma cidade tao bonita e também nunca tinha visto tantas 

pessoas de tantas nacionalidades diferentes.  
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As crianças com quem eu morava na instituição não eram só alemãs, haviacrianças de 

muitas nacionalidades. Elas tentavam-me ensinar um pouco sobre a sua cultura e eu fazia o 

mesmo, tentava mostrar um pouquinho da cultura do meu país.  

Após completar 18 anos, decidi que estava na hora de eu arranjar um emprego e 

encontrar uma casa para eu morar. Depois de alguns dias de uma intensa procura, consegui 

arranjar trabalho numa livraria.  

Havia uma vasta diversidade de livros, foi daí que surgiu o meu gosto por livros e pela 

leitura. Vários meses passaram, e achei que chegara a altura de fazer um curso onde 

aprendesse varias línguas.  

Fiz uma vasta pesquisa, e  inscrevi-me num curso em que apendi diferentes línguas. 

Aquelas deque eu mais gostei, sem dúvida alguma, foram o Latim e o Português.  Em toda a 

minha vida nunca me tinha sentido tão realizado por estar a apender coisas novas, que iriam 

me ajudar no futuro.  

Aos 21 anos, conheci uma rapariga alemã o nome dela era Magda, apaixonei-me assim 

que a vi. Hoje, com 26 anos, encontro-me casado com Magda e estamos à espera do nosso 

primeiro filho que irá nascer em Agosto, é um menino.   

Na altura em que estava a namorar com a minha esposa, contei-lhe toda a minha 

história de vida e ela ficou tão emocionada que perguntou se eu algum dia não gostaria de 

escrever um livro. Ofereceu-se logo para me ajudar e disse que me conseguia arranjar quem o 

publicasse pois o pai dela era dono de uma editora.  

Primeiramente, não achei uma boa ideia mas, depois de refletir, muito concordei. Nunca 

achei que o meu livro iria ter tanto sucesso como teve, tinham passado apenas dois  meses 

após o ter publicado quando recebi uma proposta irrecusável.  

Essa proposta consistia em ornar-me t embaixador dos direitos humanos, como é obvio, 

aceitei de imediato, pois não só queria defender os direitos humanos do povo que tão bem me 

acolheu, como pretendia também defender os direitos de todas as pessoas do mundo. Mas, 

essencialmente, quis aceitar esta iniciativa pelo meu povo que, infelizmente, ainda se encontra 

oprimido e rodeado pela violência.  

Pretendi ser um exemplo para o meu povo, queria encontrar uma solução para eles e 

trazer um sentimento de esperança a todos aquelas que estão a passar pelo que passei na 

minha infância.  

Já me ia esquecendo, em relação aos meus pais recebi recentemente notícias, soube 

que, assim que fugi, os meus pais fizeram de tudo para me encontrar e, após seis  meses de 

eu ter partido, a minha pobre mãe tinha falecido com uma doença incurável.   
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Ontem, recebi uma notícia que me entristeceu bastante, o meu pai tinha morrido a 

combater na cidade de Damasco e ainda me informaram que o meu irmão Mosab se 

encontrava a combater com grande empenho junto do Estado Islâmico.  

Por fim, face a estas notícias, comecei a escrever um novo livro onde pretendo mostrar a 

história do meu povo e também esclarecer  como é bom ser muçulmano. Sem esquecer, que o 

meu grande objetivo é mostrar ao mundo que nem todos os muçulmanos são terroristas.   

 

Bolo Rei 
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Espírito Natalício 

A meio do mês de dezembro, já se sentia o espírito natalício, em todo o mundo. Lojas 

decoradas, pessoas a comprar prendas de Natal e, o mais importante, a alegria e o entusiasmo 

dos mais pequenos.  

No continente Americano, existe uma cidade chamada Nova York, já conhecida por 

todos. Lá, os cidadãos levam as festas muito a sério! 

Nesta cidade, existia uma pequena família que era constituída pelos elementos 

seguintes: a mãe, Mary, o pai, Isaac, a filha mais velha, Hanna, e a mais nova, Shaw. 

Uma semana antes do Natal, a família Westley acordou muito cedo, pois já queria 

começar a enfeitar a sua grande casa e o belo jardim em redor da mesma. Assim foi, reuniram-

se na garagem onde costumavam, normalmente, guardar as decorações de Natal. Começaram 

pelo interior da casa e, seguidamente, foram para o seu exterior. Finalmente, o jardim. Com 

estas decorações, demoraram a manhã e a tarde quase toda. 

Quando acabaram tudo, foram para a cozinha fazer chocolate quente, a bebida 

tradicional do inverno. De repente, a Shaw reparou que faltava a coisa mais importante que há 

no Natal: a árvore. 

Vestiram-se e correram para o carro, pois iam ver se a encontravam em alguma loja. 

Foram a todos os centros comerciais daquela cidade e arredores, mas não encontraram 

nada. A família foi para casa muito triste. 

Ao chegarem a casa, as duas irmãs, que eram muito apegadas, dirigiram-se para o 

parapeito da janela do quarto delas, e começaram a falar: 

-Achas que vamos encontrar uma árvore? – perguntou Shaw. 

-Não sei. Sinceramente, acho que vai ser muito difícil! – respondeu Hanna. 

-Espero que este incidente não estrague este espírito natalício! - prosseguiu Shaw.  

-Também! - disse Hanna. 

-Vou dormir! Amanhã logo veremos o que podemos fazer. – acrescentou Shaw. 

-Está bem. Foi um dia muito cansativo. Boa noite! - desejou Hanna. 

-Boa noite! - respondeu Shaw. 

Na manhã seguinte, as duas irmãs acordaram e, quando ambas abriram os olhos, a 

primeira coisa que fizeram foi perguntar pela árvore, mas ainda não a tinham. Levantaram-se e 

dirigiram-se rapidamente para a sala. E, como todos os sábados, elas acenderam a televisão e 

prepararam leite com cereais. Sentaram-se no sofá com a manta estendida ao comprido nas 

pernas e ficaram a olhar para o buraco onde estaria a árvore. 

     Quando os pais desceram para tomar o pequeno-almoço, repararam que as filhas estavam 

muito tristes, pois este seria o primeiro Natal da Hanna e da Shaw sem uma árvore para dar 

vida natalícia à casa. 
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Prepararam-se e foram almoçar a casa dos avós. Já no carro, as duas avistaram o 

maravilhoso jardim e a casa espantosa dos avós. Ao saírem do carro, as irmãs foram a correr 

abrir o portão para o pai pôr o carro na garagem. Ambas entraram a correr pela casa e foram 

cumprimentar o avô, que estava sentado numa longa cadeira à beira da lareira, que aquecia a 

casa. Entretanto a avó, na cozinha, no forno a lenha, fazia um suculento assado para o almoço. 

Enquanto o almoço não estava pronto, o avô e as netas falavam sobre o Natal de 

antigamente. A época natalícia era muito diferente de hoje em dia. O avô contava que, na 

época dele, o Natal era muito diferente, pois dantes as pessoas não tinham dinheiro, o país 

estava a passar uma crise muito grave. Antigamente, muitas pessoas passavam fome para 

que, no dia de Natal, comessem um pouco mais, ou seja, o povo estava na miséria. 

A avó finalmente chamou toda a gente para a mesa, pois a comida já estava pronta. 

Imediatamente, todos foram lavar as mãos e, depois, sentaram-se à mesa. 

Já o almoço ia a meio, quando os avós se lembraram de falar sobre a época em que se 

encontravam. 

-Como vai a decoração do Natal? – quis saber o avô. 

-Vai mais ou menos, porque este ano está a acontecer-nos algo fora do normal: não 

temos árvore de Natal! – disse Shanna. 

-Mas já foram ver as lojas de decoração? – perguntou o avó. 

-Sim, mas não encontramos nada, estava tudo esgotado! – lamentou-se Shaw. 

-Que pena, espero que encontrem uma árvore para a vossa casa. – disse a avó, 

tentando animá-la. 

-Nós também! – suspirou Hanna. 

Passou uma semana. Já se encontravam na véspera de Natal e ainda não tinham 

encontrado a árvore de Natal. 

Como de costume, as irmãs sentaram-se no parapeito da janela do quarto que as duas 

partilhavam. 

-Achas que vai haver um milagre que nos traga uma árvore? – perguntou Shaw.  

-Não sei, mas espero que sim! – exclamou Hanna. 

-Vamos para a sala ver um filme! – sugeriu Shaw. 

-Vamos! - respondeu Hanna.   

Como todos os anos, os avós, no Natal, iam dormir lá para casa deles, para passarem a 

festividade juntos. 

Quando as irmãs chegaram à sala, preparavam o filme que todos iam ver, enquanto os 

pais faziam pipocas e chocolate quente. No primeiro intervalo, as duas já estavam a dormir, por 

isso os avós ficaram a tomar conta enquanto os pais foram buscar a casa a árvore de Natal 

que os avós tinham. 
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Passado um pouco, os pais regressaram com a árvore no carro. Entretanto, enquanto 

punham a árvore no sítio, os avós foram deitar as duas irmãs nas camas e, seguidamente, 

foram todos dormir. 

De manhã, Shaw e Hanna foram acordadas pelos pais e pelos avós, convidando-as para 

irem tomar o pequeno-almoço em família. Depois do pequeno-almoço, foram todos para a sala 

abrir as prendas. Nesse momento, quando as irmãs viram uma árvore, começaram aos pulos e 

a dar abraços a toda a gente. 

    No final de tudo, o espírito natalício vence sempre! 

 

Catarina Pessoa 
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Desapareceu a palavra Natal 

Era uma vez… Lá estou eu a começar todas as histórias sempre da mesma forma! Assim, até parece que é 

uma história de amor ou de príncipes e princesas. Não pode ser, uma vez que a história que vos vou narrar foi 

muito grave. Gravíssima! Uma autêntica tragédia. Devem estar a perguntar‐se o que terá acontecido. Pois bem, 

desapareceu a palavra Natal. Sim, sumiu. Não se sabia por onde andava.  

   Vão  ficar  surpreendidos  quando  vos  contar  o  que  realmente  aconteceu.  Na  verdade,  a  palavra  natal 

desapareceu dos dicionários da nossa cidade. Difícil de acreditar, não? Sim, desapareceu dos dicionários e dos 

calendários. Não queria  ser usada! Consequentemente, ninguém no país preparava as  festividades próprias da 

época natalícia. Os centros comerciais estavam ao abandono. As  lojas e as ruas das cidades também. As escolas 

não estavam decoradas com motivos natalícios e muito menos as casas das pessoas. Tudo o que se relacionava 

com o natal tinha desaparecido…parecia que tinha sido proibido. 

   Isto  aconteceu  há  cerca  de  um  ano.  As  pessoas  estavam  deprimidas.  Eu  também.  Só  estudávamos, 

trabalhávamos, não havia momentos de convívio e celebração. Não fazíamos planos para as reuniões familiares, 

as trocas de prendas, as festas de natal. A tristeza era completamente normal. As pessoas desenvolviam doenças 

e  faleciam mais  cedo. Havia mesmo pessoas que não  se  conseguiam  animar  com  coisa  alguma.  Isto  estava  a 

atingir limites extremos. E ninguém parava isto!  

Eu estava a jantar com os meus pais e  estávamos a conversar.   

‐  Mãe,  porque  é  que  todas  as  pessoas  andam  tão  tristes?  Não  parecem  humanos,  mas  máquinas 

robotizadas. 

‐Boa pergunta, filha, tenho pensado bastante nisso e acho que descobri a razão. 

‐E então qual é?‐inquiri curiosa e ansiosa. 

‐Falta uma  celebração … que proporcione a união entre as pessoas … como a festa do natal. 

‐ Será? Agora que falas nisso … reparei que desapareceu do nosso vocabulário a palavra natal. Porquê? 

‐ Porque nós magoámo‐la, maltratámo‐la e ela desapareceu. E não quer voltar. Não nos quer perdoar. Por 

todo o mal que lhe fizemos.  

‐  Eu  não  sabia  disso!  Nunca  ninguém  fala  desse  assunto.  Nunca  ninguém me  tinha  explicado. Mas 

maltratar como? 

‐  Querida,  as  pessoas  perderam  o  civismo  e  deixaram  de  respeitar  as  outras  pessoas.  Havia  muita 

violência  e  egoísmo.  Alguns  vandalizavam  tudo  e  praticavam  atos  terríveis.  Acontecimentos  inimagináveis.  A 

solidariedade não existia. E a pobre palavra cansou‐se. O objetivo dela existir era para que  toda a gente  fosse 

respeitadora,  para  que  houvesse  solidariedade,  fraternidade  e  amor  pelo  próximo,  para  não  estarmos  todos 

como estamos agora: deprimidos e infelizes.  A palavra fartou‐se de todo aquele horrível espetáculo à volta dela. 

Ela queria unir as pessoas. O natal deveria  ser um momento de paz,  convívio, união,  reunião e diversão. Mas 

havia pessoas que levavam os seus atos ao cúmulo do mau comportamento.  

‐ Que horror, mãe! Há pessoas que não têm respeito pelos outros! 

‐Mas… porquê tanta curiosidade agora? 
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‐Porque já estou farta deste ambiente, desta tristeza. E gostava muito de voltar a celebrar o natal. Não há 

nada que eu posso fazer para recuperar a palavra? 

‐ Infelizmente, penso que não! 

Assim o  jantar  terminou. Como eu  fiquei desiludida! Queria  tanto recuperar o natal, voltar a viver esta 

quadra tão alegre. Tudo.  

Uns  dias  mais  tarde,  tive  uma  ideia.  E  se  procurasse  em  todos  os  livros  a  palavra  natal?  O  que 

aconteceria? Será que ela teria ficado despercebida em algum? Será que voltaria?  

Procurei primeiro nos livros que tinha em casa. Não apareceu nada. Voltei a procurar em alguns livros da 

biblioteca da  escola. Nada. Voltei  a  tentar  em  alguns  livros da biblioteca da minha  cidade, mas não  consegui 

encontrar. Porquê? A palavra natal tinha mesmo desaparecido! 

Não sabia o que fazer para recuperar a palavra. Foi, então, não sei como nem porquê, que me lembrei de 

algo. E porque não organizar um grupo de jovens para procurar atentamente a palavra natal em todos os livros do 

meu país?  Assim fiz. No início… éramos dez… começamos a ler e a observar os livros…mas de repente já éramos 

vinte …  depois  trinta,  quarenta…  até  que  reparamos  que  estava  toda  a  cidade  envolvida.  Já  não  eram  só  os 

jovens, mas também adultos,  idosos e as crianças. Este movimento criou uma   união na sociedade e as pessoas 

começaram a interagir. Começamos a procurar a palavra. Não era tarefa fácil porque, não raramente, as pessoas 

entusiasmadas com os livros que encontravam aproveitavam para os  ler…a procura tornava‐se lenta. Era habitual 

encontrar grupos de crianças a ler ou a ouvir histórias…mas sempre atentos à palavra procurada. Alguns adultos 

recuperaram o gosto pela  leitura…outros… descobriam‐no e o  livro passou a ser um objeto comum no dia a dia 

das pessoas da minha cidade. Quanto à palavra é que não havia notícias. No entanto, a tarefa continuava. Uns, 

procuravam nas bibliotecas, outros, nas livrarias, outros, nas casa particulares. Começaram a realizar‐se reuniões 

e encontros para falar de livros e de leituras e formaram‐se até clubes de leitura. E de repente, como os elos de 

uma  corrente,  a  leitura  disseminou‐se  e    começou  a  brotar  um  sentimento  de  esperança …  a  esperança    de 

construir uma nova sociedade. 

 Continuava   a minha busca pela palavra natal e um dia, casualmente, encontrei um  livro pequenino no 

fundo  de  um  caixote,  no  sótão.  Estava  amarelo,  com  algumas  páginas  roídas, mas  ainda  se  percebia  o  título 

”Pequeno Dicionário  Infantil”. Com o  coração  a bater  fortemente, procurei  a  letra N….e de  seguida  a palavra 

natal. Foi a tremer de alegria que li Natal, adj. Relativo a nascimento; s. m. dia ou época em que se comemora o 

nascimento de Jesus Cristo.  

Assim, a palavra natal voltou. Mas exigiu que todos respeitassem o     seu significado. Que não houvesse 

violência  nem  conflitos.  Todos  concordaram  que  não  o  voltariam  a  fazer.  Estavam  com  saudades  do  natal. 

Ninguém queria  repetir aquela horrível experiência. Aos poucos, as  ruas  iluminaram‐se, as  lojas voltaram a  ter 

clientes, as casas foram enfeitadas com pinheiros, presépios, cânticos e a alegria apareceu.  

Em    suma,  fui eu que  salvei o país. Fui eu que  recuperei o natal. Fui eu que  criei um novo gosto pela 

leitura e pelos livros. Mas isso fica cá entre nós! 

 

 

Pseudónimo: Duda 
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1 
 

O Sol é igual para todos! 

 

Naquele dia, Mónica acordou feliz e realizada. No dia anterior, tinha recebido uma carta 

que lhe iria modificar a sua vida nos próximos meses. Pelo menos, era o que ela esperava.  

A candidatura a que fizera, como estudante de literatura alemã, tinha finalmente sido 

aceite pelos organismos do seu instituto. Mónica tinha concorrido a uma bolsa de estudo no 

estrangeiro com a validade de seis meses. A dificuldade tinha sido a escolha da cidade da 

Alemanha onde poderia aperfeiçoar e adquirir mais ensinamentos. 

Não conhecia o país, nunca o tinha visitado e achava a língua um pouco difícil de 

aprender. No entanto, a sua vontade de contactar com os escritores de língua alemã, com 

novas culturas, novas pessoas e novas formas de aprendizagem, era grande.  

Os pais e o irmão bem , lhe tinham tentado tirar a ideia de estudar no estrangeiro 

durante algum tempo, mas a sua vontade de liberdade pessoal, tinha falado mais alto. 

Esse dia foi passado a tratar de toda a papelada para a sua deslocação que iria ser 

efetuada daí a uma semana.  

Entre despedir-se dos amigos, da família, fazer a mala, contactar o instituto na 

Alemanha, a semana passou rapidamente. 

O que iria encontrar? Quem iria encontrar? Conseguiria comunicar com os outros? 

Conseguiria atingir os seus objetivos? E viver seis meses num país taão diferente do seu… 

Mónica pensava a toda a hora, nestas questões. Mas a alegria não a abandonava.  

Finalmente, chegou o dia da partida. Despedida da família, com uma ou outra lágrima a 

acompanhar e muitas recomendações por parte dos pais. 

Colónia, apresentou-se logo à partida como uma cidade diferente da sua cidade de 

Guimarães. Tanta gente na rua, tantas raças diferentes, tanta pele de cor e formatos de olhos 

diferentes, do que estava habituada.  

A residencial localizava-se no grande campus universitário de  Fachhochschule Köln. 

Feito o registo de entrada, foi-lhe atribuído o número do quarto onde iria viver nos 

próximos meses. Percorreu os corredores em busca do seu quarto e, assim que o encontrou, 

abriu a porta e deparou-se com a sua companheira de quarto nos próximos tempos. Em inglês 

(pois era essa a língua oficial neste intercâmbio) apresentou-se: 

- Olá, sou a Mónica e venho de Portugal. 

- Olá, eu sou a Daya e sou indiana. – Respondeu uma jovem morena de olhos verdes e 

cabelo bem negro – Acabaste de chegar, Mónica? 

- Sim, acabei mesmo, mesmo agora de chegar. E tu? Já cá estás há muito tempo? 
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- Já cá estou há três meses! – disse Daya. – estou a gostar imenso do curso de literatura 

alemã que estou a frequentar. E já conheço muitos colegas que terei todo o prazer em te 

apresentar. Aliás, hoje à noite, vamos ter um jantar, cujo o tema é o México. São os estudantes 

mexicanos que o vão fazer e convidaram todos os colegas de curso para provarem as suas 

especialidades. 

- Que maravilha! – Respondeu a Mónica – Assim fico logo a conhecer o espaço e os 

colegas com quem vou me vou dar nos próximos tempos. Preciso de levar alguma coisa? 

- Não! Só a tua alegria, boa disposição. Espero que não estejas muito cansada. – sorriu 

Daya. 

- Claro que não! Vou só descansar um pouco, desfazer as malas e quando for horas tu 

avisas-me, sim? – perguntou Mónica. 

Chegada a noite, Daya e Mónica, em alegre conversa, dirigiram-se ao local da festa. 

Mais de trinta jovens ocupavam a sala devidamente enfeitada para o jantar temático mexicano. 

- Olá, pessoal! – disse alegremente Daya. – Esta é a Mónica, a minha nova companheira 

de quarto e de curso. Deem-lhe as boas vindas. Acabou de chegar de Portugal! 

Um sonoro “olá” ouviu-se através da sala vindo de vários colegas que demonstravam 

simpatia.  

- Queres uma “margarita”? – perguntou uma voz masculina atrás da Mónica. 

Mónica virou-se para responder e deparou-se com um belo rapaz de olhos cor de mel e 

densas pestanas. 

- Olá, eu sou o Zeki e venho da Turquia. – disse ele com admiração nos olhos. – 

Desculpa a minha ignorância mas não sei bem onde se situa Portugal. 

- Ahhh... Portugal situa-se na Península Ibérica, a oeste do continente europeu. Cristiano 

Ronaldo? – disse Mónica atrapalhada perante Zeki. 

- Ah!, sim! Claro! Quem não conhece Cristiano Ronaldo? Não me recordava que era de 

Portugal. As raparigas portuguesas são todas tão bonitas, como tu? – perguntou Zeki. 

- Há algumas mais bonitas do que eu. – respondeu Mónica corando ligeiramente. 

- Não acredito. – exclamou Zeki. – Anda, vou-te apresentar os restantes colegas.  

E assim se passou uma noite agradável, na companhia de Daya, Zeki e os novos 

amigos . 

No final, Zeki convidou Mónica para no dia seguinte, depois das aulas, passearem ao 

longo do rio Reno. 

Já na residencial de estudantes, Daya brincou com Mónica sobre o interesse que Zeki 

manifestou. 
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No dia seguinte, depois de uma proveitosa manhã de aulas onde Mónica aperfeiçoou os 

seus conhecimentos sobre o famoso autor alemão Thomas Mann, à hora combinada, Zeki 

compareceu no local marcado na noite anterior, apresentando o seu mais belo sorriso.  

- Oh!, Mónica, que bom não teres falhado o encontro. Sabes que algumas raparigas, 

quando sabem que eu sou turco, não aparecem? – disse Zeki. 

- Porquê?- interrogou Mónica. 

- Porque têm ideias erradas sobre nós, turcos. Porque somos muçulmanos, associam-

nos sempre ao terrorismo e a ideias de falta de liberdade para com as mulheres. E se alguns 

muçulmanos são realmente radicais, eu não me considero assim. – respondeu Zeki. 

- Sim, tens razão, faz-me uma certa impressão ver algumas reportagens na televisão, 

onde as mulheres muçulmanas não têm acesso às escolas, não podem sair à rua sozinhas, 

sem a companhia de um elemento masculino da família, ou mesmo usando as burcas.- afirmou 

Mónica. – Mas fico muito contente por conhecer uma pessoa que, apesar de muçulmana não 

pensa, nem sente de maneira tão conservadora.  

- Fantástico! Vamos tomar um chá naquela esplanada? - apontou ele.  

- Claro! Acho que vamos ser bons amigos. – disse Mónica. – Sabes que nós 

portugueses também somos considerados pelos restantes europeus, um povo atrasado e 

quase do terceiro mundo.  

- Já temos mais um ponto em comum. – mencionou Zeki. – Abraçando-a pelos ombros. 

À medida que a tarde foi passando, e a conversa foi fluindo, uma amizade especial se foi 

fortalecendo enquanto um lindo pôr do sol se avistou nesta cidade como se avistaria em 

qualquer canto do mundo. 

 

 

Frankie 
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Eu e a minha amiga Amandla 

 

A multiculturalidade é um fenómeno que abrange toda a nossa sociedade porque traduz-

se na presença de várias culturas, interligando-se entre si, nos vários contextos do nosso 

quotidiano social, profissional e académico, e é, também, lidarmos com pessoas de outras 

culturas, raças, credos, favorecermos a sua integração na sociedade e procurarmos conhecer 

a sua gastronomia, a sua religião, os seus hábitos sociais, culturais e políticos.  

A multiculturalidade é, no fundo, termos sempre presente que, como pessoas 

disciplinadas e respeitadoras, devemos respeitar todas as pessoas, mesmo as de culturas, 

credos e raças diferentes, respeitando essas diferenças e procurando compreendê-las e, por 

conseguinte, mostrar e explicar, também, a essas pessoas, os nossos hábitos culturais, 

sociais, religiosos e políticos, para que se possa gerar um verdadeiro intercâmbio multicultural. 

Nos meios mais urbanos, a multiculturalidade está mais presente no quotidiano, de uma 

forma mais natural, pelo facto de toda a população, estar, com mais frequência, a interagir com 

pessoas de outros pontos geográficos e de outras culturas, credos e raças.  

Já nos meios mais rurais, estes aspetos, por vezes, geram situações de conflito com as 

populações, por se tratar de comunidades mais pequenas e fechadas, cujos habitantes , têm, 

geralmente, baixo grau académico e baixas condições sociais, o que os leva a, por vezes, não 

conseguirem compreender nem respeitar o que é diferente.  

Na minha experiência quotidiana, na cidade de Braga, no contexto social e escolar onde 

estou inserida, lido e interajo com pessoas de várias origens geográficas, que possuem hábitos 

culturais, religiosos e gastronómicos diferentes dos meus e eu sempre respeitei essas 

diferenças, tentando compreendê-las e tentando, também aprender com elas. Do mesmo 

modo, procuro também transmitir a essas pessoas, de diferentes origens, a minha cultura, os 

meus hábitos culturais e religiosos, para que, desta forma, se origine uma simbiose entre as 

diferentes culturas e para que todos possamos trocar experiências de forma a enriquecer o 

nível cultural de cada um de nós. 

Agora vou contar uma minha história pessoal: um dia, lidei com uma pessoa de origem 

Guineense, chamada Amandla. Levei-a a passear pela cidade de Lisboa, pois eu, nesse dia, 

estava na capital de Portugal e foi lá que a conheci.  

Como ela era muçulmana, levei-a a conhecer a nossa religião, a católica, mostrando-lhe, 

assim, algumas igrejas, como a igreja da Sé de Lisboa e o Mosteiro dos Jerónimos, e informei-

a de que, em Lisboa, para as pessoas que praticam a religião muçulmana, existe uma 

mesquita, que se situa próximo da Praça de Espanha, o que lhe agradou bastante. Fiquei por 

ela a saber que uma das diferenças entre as duas religiões é o dia dedicado ao culto que, no 

caso da religião muçulmana, é a sexta.feira e, não, o domingo.  
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Também levei a minha amiga Amandla a conhecer lugares históricos e emblemáticos da 

cidade de Lisboa, como a Torre de Belém, local de onde partiram as caravelas portuguesas 

para a aventura das conquistas e dos descobrimentos pelo mundo ou o castelo de S. Jorge, o 

Aqueduto das Águas Livres que, durante muitos séculos, serviu de meio de abastecimento de 

água á cidade. Depois, dei a conhecer a esta minha amiga as grandes praças e artérias da 

cidade de Lisboa, como o Terreiro do Paço ou a Praça do Comércio, o Rossio, a Praça da 

Figueira, os Restauradores, a Avenida da Liberdade, o Marquês de Pombal, ou seja, toda a 

chamada Baixa Pombalina, que deve a sua designação ao Marquês de Pombal, o grande 

responsável político pela reconstrução de toda a Baixa de Lisboa, após o terramoto de 1755.  

De seguida, levei esta minha amiga à zona mais moderna de Lisboa que dá pelo nome 

de Parque das Nações, local onde, em 1998, houve uma grande exposição mundial que se 

designou por Expo 98, e que consistiu numa mostra mundial de caráter eminentemente cultural 

e científico.  

Também falei a esta minha amiga da gastronomia portuguesa e dos pratos típicos 

portugueses, levando-a a um restaurante típico onde saboreámos um cozido à portuguesa, 

explicando-lhe que era um prato tradicional. Depois disse-lhe que os portugueses são 

apreciadores de bacalhau, que é um peixe pescado nos mares frios do norte da Europa, 

explicando-lhe que o bacalhau, em Portugal, é consumido, não de forma fresca, mas, seca, 

processo que se inicia ainda nos países onde o bacalhau é pescado, como a Islândia ou a 

Noruega.  

A minha amiga Amandla também me falou da gastronomia do seu país, destacando 

vários pratos, como o caldo de mancarra, que é um caldo de amendoim e também me falou de 

outro prato que é o Tieboudienne, que é um guisado de peixe com arroz e legumes.  

Depois começamos a falar das festas mais tradicionais tanto de Portugal como da Guiné-

Bissau; eu expliquei-lhe que as festas mais tradicionais são os santos populares, dizendo-lhe 

que, no Norte, o mais comemorado é o São João, nomeadamente, na cidade do Porto, no sul, 

é mais o Santo António, nomeadamente na cidade de Lisboa. 

E continuei assim, explicando-lhe as várias festas que tínhamos, como o Natal, o Ano 

Novo, a Páscoa, o Carnaval e o São Martinho.  Mas o que ela mais interessou saber foi como 

era comemorado o Natal, pois ela era muçulmana e lá não se comemora essa data. Expliquei-

lhe que, no Natal se celebra o nascimento de Cristo, e que as famílias se reúnem na noite de 

24 para 25 de dezembro e jantam juntas um prato tradicional português que é, geralmente, o 

bacalhau com batatas e couves cozidas, temperado a gosto com azeite e vinagre, e que, à 

meia-noite do dia 25 se abrem as prendas. Ela ficou admirada e contou que os muçulmanos 

celebravam o Ramadão e eu, com curiosidade, perguntei-lhe o que isso era e ela explicou que 

este período corresponde a trinta dias, do nono mês do calendário islâmico, no qual se acredita 
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que o profeta Maomé recebeu a revelação por parte de Alá e que, durante esses trinta dias, 

entre o nascer e o pôr-do-sol eles têm de estar em jejum. 

E assim chega o fim da viagem eu adorei conhecer os hábitos e costumes do país dela e 

ela os hábitos e costumes do meu país. 

 

Jamila 
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Uma história inesperada 

 

E lá estava ele outra vez a olhar para mim … Mas qual é o problema dele? Por que é 

que ele me olha com um olhar de quem não gosta de mim? E, sinceramente, por que é que eu 

olho para ele da mesma forma? 

Numa manhã de inverno, lá estava eu a ir para a escola,  sentindo-me perseguida por 

ele … e pensei – ‘se ele olha tanto para mim, será que quer ser meu amigo? Ou está-se a rir 

de mim por eu ser diferente dele?’ Pensei , pensei … até que decidi convidá-lo para vir junto a 

mim, mas mesmo junto a mim, tão junto como o leite agarrado às bolachas Oreo! 

Olhei para ele e ganhei a coragem devida e precisa, para conseguir falar com ele, será 

que ainda não conseguiram perceber o meu medo dele? As histórias que eu ouço acerca de 

pessoas como ele, neste caso, com a pele mais escura do que a minha, não eram as 

melhores.  

Seguindo a viagem para a escola, juntos, eu (risos), com este ar de timidez, consegui 

ganhar a última parte da coragem que me faltava, e comecei a falar com ele, sabem sobre o 

quê? (risos) futebol. Dá piada não dá? Ver que o que eu queria realmente saber, era se a vida 

dele era igual à minha! Por que é que me sinto com uma mente tão fechada? Por que é que eu 

acho que por ele ser negro a vida dele em relação à minha não tem nada a ver?  

Fui o caminho todo com essas perguntas todas na minha cabeça até à escola, e sabem, 

foi horrível. Horrível, chegarmos os dois juntos à escola, e começarem a fazer comentários em 

relação à nossa aproximação, comentários em relação ao que dizíamos, supostamente, um 

sobre o outro, comentários em relação a tudo.  

Fiquei triste, desanimada, com a mente das pessoas mas, neste caso, nem as julgava 

tanto , porque acho que eu, no lugar delas, acharia o mesmo ! Sinceramente, é bastante 

relativo, acho que metade das nossas reações em relação às pessoas têm  aver com a 

educação que temos em casa ou até mesmo com as nossas companhias … 

O dia terminou, e eu só agradecia a Deus por tal, já estava farta das perguntas “E, 

então, como é andar com pretos?”, “Aposto que sei porque andas com eles (risos )”; “ vê lá se 

não te perdes no escuro, porque ele nem dá para ver”, enfim... 

Tento meter-me no lugar dele e penso “Será que as pessoas da raça dele pensam assim 

em relação a mim, ou é só a nossa raça que não tem mente aberta?” 

Passo os dias a pensar sempre na mesma coisa, e sabem porquê ? Porque ele nunca 

mais veio comigo a pé para a escola, e eu estou tão triste com isso… 

Não sei porque me importo, mas, na verdade, isto fez-me crescer em termos de 

mentalidade, e fez-me sentir saudades, e eu pergunto-me – “Por que é que isto me está a 

afetar tanto quando na realidade nós nem nos conhecemos ?” . Já sinto falta da conversa que 
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tive com ele em relação ao futebol quando eu nem percebo nada de desporto, tenho saudades 

das gargalhadas que ele mandou quando percebeu que eu não percebia nada do assunto, 

tenho saudades dele, e daqueles olhos verdes o acompanhavam.” 

Estarei apaixonada? Estarei a ter uma paixao platónica? Acham que eu, com 15 anos, 

consigo responder a tantas perguntas dentro de mim?  

Na realidade, nada disto interessa, porque, na verdade, nós já não vamos juntos para a 

escola,, nós não nos cumprimentamos, e acho que é melhor assim.  

Estava eu e as minhas colegas na escola  a apreciar a beleza que alguns seres 

humanos têm (lá estou eu a ser igual a elas) quando, de repente, ele aparece e tenta falar 

comigo. Juro, fiquei vermelha e pálida, ao mesmo tempo, quase sem voz de não estar a 

conseguir respirar, parece ridículo mas depois de tantos dias sem falarmos, o que é que ele 

quereria de mim?  

Lá fui eu mais ele falar atrás do polivalente, e ele começou a disparatar, a dizer que eu 

lhe chamei isto e aquilo, a dizer que eu parecia ser diferente das outras brancas todas (ai ! foi 

tão racista agora!) e eu, ali, sem estar a perceber nada do que se estava a passar e ele nem 

me deixou falar e foi-se embora. 

Conclusão, chorei e fui logo desabafar com as minhas amigas quando uma se descai e 

diz “-Resultou, graças a Deus” e eu fiquei a olhar para ela sem estar a perceber. 

Fiquei claramente a pensar no que ela disse até que a enfrentei, e lhe perguntei o que é 

que ela queria dizer com aquilo. 

Lá se «chibaram» e, acreditem, nem dá para acreditar no que acabei de ouvir ... Como é 

que o meu grupo de melhores amigas teve a indecência de mandar-lhe cartas a chamar-lhe 

tudo e mais alguma coisa e assinaram em meu nome? Mas que raio de amigas são vocês?, 

perguntei eu.  

Senti-me tão mal naqueles momento, o meu mundo desabou por completo, não têm 

noção, foi completamente triste, sabem o que é ele sentir-se excluído, neste caso, da nossa 

escola, por causa da cor dele? Sabem o que é as pessoas olharem para ele de canto, e, 

porém, acharem que a culpa era minha ? Sabem o que é ele estar com a ideia toda errada em 

relação a mim e agora odiar-me com tudo o que pode?  

Mandei-lhe mensagens, esperei por ele nos dias seguintes e, nada … Nem sinal dele na 

escola … Mas o que é que elas fizeram, a sério? … Por que é que elas o excluíram por ele ser 

negro? Aliás, por que é que toda à gente exclui as pessoas por elas serem pretas, amarelas ou 

azuis? Gordas ou baixas? Com ou sem mamas? Daí a dizerem que o humano é o ser mais 

nojento que existe … São estas atitudes que nos classificam e que nos dividem … 
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Não queria  que nada disto tivesse acontecido, culpo-me por te ter convidado para vires 

comigo para a escola, culpo-me por me teres conhecido, por teres conhecido tão pouca parte 

de mim e por ter sido tão fraca essa parte … 

Tenho saudades tuas, quero resolver o mal entendido que nos rodeia, e até agora, nada!  

Passaram meses e meses, e eu lá consegui esquecer isto, era uma ferida que levava 

comigo sem cura, mas com o passar do tempo deu mais para me esquecer … 

Já cheirava a neve, a renas no ar, ao Pai Natal na chaminé,  já cheirava a Natal, 

caramba! A melhor época do ano! Gosto tanto do Natal, era bastante ingénua se pedisse 

alguma coisa aos meus pais para este Natal , quando sei que as minhas notas não me têm 

dado oportunidade para tanto,mas o que eu queria mesmo no Natal … o que eu queria 

mesmo…eras mesmo tu.  

Só pedia ver-te por uns segundos apenas , e poder dizer-te tudo e tentar esclarecer-te o 

equivoco que me seguia do passado até agora.  

Família à mesa , bom ambiente, boa música , aquele bacalhau a olhar para mim em 

cima da mesa, hmmmm … bastante bom! Quando dou por mim , estavam a tocar à campainha, 

e imaginem só, os meus olhos começaram a fazer a dança da felicidade , as lagrimas 

começaram a escorrer, o calor do meu corpo começou a sair , simplesmente era ele. Ele 

estava ali , depois de tantos meses, ele estava ali disposto a falar comigo ! 

Ele disse-me que foi bastante infantil por não me ter deixado falar , e que até hoje 

pensava nisso , e que queria ouvir da minha boca o que eu dizia sobre ele supostamente. 

Conversamos sobre o que se passou , e ele deu-me grande abraço , e disse que eu era 

a melhor rapariga branca que ele poderia ter conhecido ( risos) – e mesmo ele sendo racista 

comigo, eu tenhouma  grande panca por ele! Ele foi embora e a minha família nem o convidou 

para jantar, enfim... 

Domingo. O pior dia da minha vida , a sério! 

Chego a casa e recebo a noticia de que ele morreu … será que não perceberam? Ele 

matou-se e sabem porquê ? Pela indiferença, pelo racismo sofrido, pela (não) inclusão, pelos 

direitos humanos não respeitados por todas as raças, e ainda eu me perguntava se ele tinha 

uma vida igual à minha… 

Desiludida com tudo , mas principalmente comigo mesma, que não fiz nada para o tentar 

deter, que o subestimei antes de o conhecer, que o deixei ser subestimado sem ser conhecido 

e reconhecido, sem terem tido curiosidade, como a minha, em conhecer a personalidade dele e 

a vida dele. 

Contudo, levo uma grande lição na minha vida, em relação ao mundo em que vivo, em 

relação às pessoas que nele cá andam, e, sinceramente, a pessoa que me tornei em relação a 
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ele, e ah!, deixo-vos ainda mais a curiosidade do nome dele, porque acreditem!, nem isso eu 

sei. 

 

 

 

Lolita  
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A Tradição de Natal 

Faz já alguns anos que a tradição da família Menezes na noite de Natal é sempre igual. 

Como cristãos católicos praticantes que são, Marta, André e os seus filhos gémeos Mafalda e 

Simão, passam os quatro juntos o jantar em sua casa à roda da mesa enfeitada e mais variada 

que um banquete real e quando se aproxima a meia-noite, agasalham-se e caminham até à 

igreja da sua localidade, Vila Nova de Milfontes, para assistirem à missa do galo. Isto há vários 

anos, desde que Marta e André se casaram e passaram a viver juntos em sua casa. Quando 

voltam, os pais deitam os gémeos e de manhã quando acordam encontram os presentes que o 

“Pai Natal” deixara. 

     O Natal é sem dúvida a época preferida daquela casa e das pessoas que a contêm, 

todos eles se entusiasmam quase um mês antes, quando os enfeites começam a aparecer no 

centro comercial ou vão às compras para escolherem os presentes para oferecerem aos seus 

amigos e familiares. No entanto, o ponto alto do entusiasmo geral é quando montam a linda 

árvore que têm com mais de três metros de altura, decorando-a com brilhantes fitas e bolas, e 

no topo a estrela mais cintilante do universo; adoram também construir o seu lindo presépio do 

qual se orgulham tanto de ser o maior e mais bonito da localidade e arredores. Depois de todas 

as compras feitas, do pinheiro e do presépio construído, começam a contar-se os dias para a 

grande ceia de Natal. Quando chega o tão esperado dia, é uma agitação inexplicável naquela 

casa, principalmente na cozinha: não existe uma porta de armário fechada, farinha voa por 

todo o lado e nenhuma panela se encontra no devido lugar; apesar de serem apenas quatro 

habitantes, a mãe Marta (que adora cozinhar), faz todos os doces característicos e até os 

menos comuns para que a sua mesa esteja repleta, desde as rabanadas ao pão-de-ló, 

passando mesmo pelo pudim que os mais pequenos tanto apreciam e o bolo de nozes que 

para o pai André não pode nunca faltar. 

Tão bom é viver naquela casa nesta época, o cheiro a magia é realmente aconchegante 

e todos os cantos brilham com as luzes penduradas. A alegria reina naquela pequena sala tão 

humilde mas ao mesmo tempo tão rica em amor. Os olhos grandes de Mafalda até parecem 

brilhar mais do que já o fazem durante todo o ano e o seu longo cabelo parece tornar-se mais 

dourado que a estrela cintilante no topo da árvore com mais de três metros de altura. A família 

Menezes, guardava também dois dias na semana anterior ao Natal para fazerem voluntariado, 

um dos dias dedicavam-no a organizar as doações que a loja solidária da localidade recebera 

durante todo o ano e a ajudar a distribuí-las pelos mais pobres da zona e no outro dia dirigiam- 

se à sede do banco alimentar mais próxima da sua casa e ajudavam em tudo que fosse 

necessário na mercadoria doada pelos cidadãos que depois seguiria para vários pontos 

(principalmente os mais pobres) do continente africano. 
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      Certo dia, um casal amigo dos Menezes, falou-lhes que se tinham candidatado para 

albergarem em sua casa estudantes estrangeiros que se inscrevessem num projecto de 

Erasmus, depois de pensarem alguns dias naquele assunto que tanto suscitara as suas 

atenções e que prendera os seus pensamentos durante quase uma longa semana, este casal 

em conjunto com os seus filhos (que neste momento já haviam completado 13 anos de idade) 

decidiu que se iriam também candidatar à mesma causa, pois acharam uma oportunidade 

única e possivelmente muito divertida, para eles mas principalmente para os seus filhos pré-

adolescentes que se encontravam já numa idade em que adoravam fazer novas amizades e 

conhecer diferentes pessoas. 

       Trataram de tudo e pouquíssimo tempo depois receberam um e-mail de dois amigos 

interessados em partilhar as suas vidas com aquela adorável família. Menos de um mês 

passou e já se encontravam, John e Kate vindos de Londres para Portugal, na sua nova casa. 

Eram as “férias grandes”, estavam em pleno mês de agosto e tempo não faltou para que todos 

se pudessem conhecer bem uns aos outros e para que estes novos habitantes de Vila Nova de 

Milfontes pudessem conhecer todos os seus recantos e principalmente as praias encantadoras 

de águas mais límpidas que a cor de céu e areis mais finas que os seus fios de cabelos. Todos 

gostavam de se divertir e dar uns bons passeios à beira mar, todos eles adoravam o lugar onde 

viviam e iriam viver, no entanto uma coisa os distinguia, os quatro elementos da família 

Menezes eram católicos cristãos praticantes mas John e Kate eram ateus. A família Menezes 

não soube logo deste “estilo de vida” dos novos habitantes de sua casa, quando o souberam 

faltavam apenas 2 escassos meses para o tão adorado Natal. 

     No início as dúvidas foram imensas e existia até um pequeno desconforto entre ambos, 

mas quando começaram a desenvolver o assunto e perceberam que se conseguiam entender 

perfeitamente, mesmo discutindo com ideias diferentes, começaram a acostumar-se à ideia e 

aceitaram-na da melhor maneira. 

      Naquele Natal, mesmo a estrela mais cintilante em cima do pinheiro com mais de três 

metros ganhou uma luz diferente, sentaram-se todos juntos à mesa e contaram as histórias 

que tinham acerca daquela data festiva. John e Kate revelaram que para eles aquele era um 

dia normal, que não existiam prendas nem enfeites, mas que as suas famílias se costumavam 

juntar para jantar em suas casas, quiseram até assistir à missa do galo juntamente com a sua 

nova família. 

      Para todos eles, este foi o melhor Natal de sempre, pois aquela foi a primeira vez em 

que sentiam realmente a verdadeira magia do Natal. A magia que não divide raças, que não 

divide religiões, que não divide nacionalidades, um amor sem divisão que une tudo e todos. O 

verdadeiro espírito natalício que será para sempre a maior alegria desta família, que passou a 
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ser não de 4 mas de 6 elementos e que não é família de sangue, talvez família do coração mas 

com certeza família de espírito e de amor.  

Magdala 
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O Mago 

  O sono começava a visitá-lo e a fazê-lo fechar os olhos. Os últimos meses tinham sido os 

mais desgastantes da sua já longa vida. Aliás, os últimos tempos e, principalmente, o momento 

que se aproximava eram o motivo da sua existência. Era para isso que tinha nascido. Era esse 

o destino de Deus para ele: louvar o Salvador, o verdadeiro Rei. Também ele era rei. Rei de um 

determinado número de homens que lhe cabia proteger e não de toda a Humanidade. Tinha 

trocado todo o conforto que lhe proporcionava essa posição no seu reino para vir fazer aquilo 

que Deus lhe ordenava.  

 Viajara muitos dias, desde muito longe, do Oriente. Atravessara inúmeros desertos áridos 

e secos para estar ali agora, tão perto da sua missão. Há muito tempo que Deus lha tinha 

revelado em sonhos. Desde criança que Ele falava com ele e que o ajudava, como tem vindo a 

fazer durante a sua longa vida. Não esperava era que tinha de esperar tanto para completar 

aquilo a que tinha sido destinado. Era somente por isso que o Altíssimo, num gesto de 

misericórdia, o tinha ajudado durante uma vida tão longa e agitada como tinha sido a que ele 

levara desde que tinha descoberto a sua Fortuna. 

 Contudo, por muito que contactasse com ele, o Todo-Poderoso nunca lhe dizia nada de 

concreto e era a ele que cabia investigar e descobrir aquilo que lhe tinha sido omisso. E não fora 

apenas nos últimos meses que tinha feitos esforços no sentido de encontrar o Messias. Dedicou-

se a isso toda a sua vida. Foram muitos anos a estudar as Escrituras, rodeando-se de livros de 

Profetas e interpretando cada palavras de cada livro, de modo a que nada lhe passasse 

despercebido e conseguisse localizar o enviado de Deus. Depois, foram as observações das 

posições dos astros, para perceber quendo e como iria ser guiado. Todas as noites adormecia a 

olhar para as estrelas, observando as suas posições para interpretar as mensagens divinas. 

Essa era uma das muitas formas de comunicação que Ele utilizava.  

 Com os anos, tornou-se um mestre de astronomia. Sabia onde se localizava cada 

constelação. As estrelas não tinham segredos para ele. Através das suas lentes e reflexos na 

água, as estrelas e os planetas sussurravam-lhe aquilo que mais ninguém podia ouvir. E assim 

se passou uma vida. 

 Quando pensava que já não iria viver muito mais para completar a sua missão, o sussurro 

das estrelas disse-lhe algo diferente. Não falava só sobre os Homens e o seu comportamento 

errado. Desta vez, também falava da Salvação da Humanidade e onde se iria encontrar o tal 

Salvador. Finalmente, iria cumprir o objetivo da sua vida: iria honrá-lo. 
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 Não demorou muito para se pôr a caminho, guiado por uma Estrela, pela voz do seu Deus 

que lhe dizia o caminho. Outros dois Reis juntaram-se a ele, também com o mesmo propósito e 

guiados pelo mesmo astro, pelo mesmo sussurro divino. 

 Todos lhe levavam presentes. Iriam admitir a sua inferioridade de simples Reis da Terra 

perante o Rei dos Céus. Ele levava-lhe mirra, uma planta medicinal e curativa. Afinal, o Messias 

também iria ter um lado humano, que precisava de proteção, já que a carne era fraca. Além 

disso, Ele iria curar a Humanidade e salvá-la. Parecia ser um presente adequado. 

 Agora, estava tão perto. Era ali que a Estrela os tinha deixado por aquele dia. Tinham 

chegado ao palácio perto do início da tarde e o rei tinha sido muito hospitaleiro, mas, por alguma 

razão, não lhe parecia que fosse um homem iluminado por Deus. Nem sequer sabia onde iria 

nascer o Salvador e não pareceu muito agradado com a ideia. Porém, foi graças aos seus 

profetas e sumo-sacerdotes que tiveram a confirmação dos seus cálculos quando ao local e data 

do nascimento. Assim, poderia dormir mais descansado.  

 O lectus de bronze onde se encontrava era muito mais confortável do que a areia do 

deserto onde se deitava e dormia, aquecido pelo calor dos camelos. Todo o quarto era ricamente 

decorado, mas isso não o satisfazia. Sentia falta da sua companhia permanente das noites que 

o tinham acompanhado nos últimos dias. Onde estavam os pontos brilhantes no céu a sussurrar-

lhe, com as suas vozes celestes, as mensagens de Deus? Esta noite, não o embalariam. Mesmo 

assim, o sono e o cansaço acabam por levar a melhor e, a pouco e pouco, acaba por fechar os 

olhos. 

 - Temos de fugir! 

 Era só nisso que pensava agora. O Todo-Poderoso tinha contactado com ele novamente 

e, desta vez, a mensagem era bem explícita: teriam de fugir do Rei e não voltar ao palácio. Não 

sabia porquê, mas as decisões e ordens do Omnipotente não se questionavam de maneira 

nenhuma. A omnisciência permitia-lhe isso.  

 Numa questão de segundos, também os seus companheiros de viagem irromperam pelas 

suas acomodações para o avisarem que teria de partir. Todos tinham tido o mesmo sonho e o 

mesmo aviso divino. A partir daí, não demoraram muito a sair do palácio. A cada esquina 

encontravam um guarda, mas ninguém os questionou ou mostrou alguma resistência à sua 

saída. Todos conheciam a sua superioridade e não se atreviam a ir contra a vontade de um 

convidado do Rei, muito menos quando se tratava de um outro ainda mais poderoso. Chegados 

ao exterior, pegaram nos camelos e partiram em direção da Estrela que os tinha guiado até ali e 

iria continuar a mostrar-lhes o caminho. 
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 A noite estava muito fria e estrelada, mas Aquela que os guiava não se poderia confundir 

com nenhum outro astro. Nenhum era tão grande e brilhante como Deus.  

 Durante o percurso, perguntava-se como seria o Salvador. Claro que ainda tinha acabado 

de nascer há pouco tempo ou ainda nem sequer teria nascido, porém, certamente que teria 

capacidades especiais e divinas, ou não fosse Ele o Filho de Deus. Os pais serão ricos e Ele 

poderia crescer rodeado de abundância para poder governar em Nome do Pai quando a sua 

instrução estiver concluída. Os seus pais iriam focar-se no seu ensino e iriam colocá-lo a cargo 

dos melhores Profetas do Império. O Templo, para Ele, seria a sua casa. Iria aprender tudo com 

a maior das facilidades e tornar-se o maior sábio de sempre. Provavelmente, já teria nascido 

dotado de toda a sabedoria, com um saber maior que o de todos os Homens. Quando chegasse 

o momento, seria o maior Rei de todos os tempos. Os Céus e a Terra estariam mais próximos e 

a maior criação de Deus estaria finalmente salva. 

 Subitamente, a sua Guia parou em cima de uma pobre construção de madeira. Porquê? 

Aquilo parecia um estábulo. Não seria o Filho de Deus um futuro Rei como eles? Não seria um 

homem rico e poderoso, digno da grandeza de seu Pai? 

 Entraram e depararam-se com animais fétidos e muito magros e também com uma família: 

um homem, uma mulher jovem e um recém-nascido. Seria aquele o bebé? Um pobre coitado 

nascido num estábulo? O que será que Ele poderia fazer? Teria sorte em não morrer à fome. 

Contudo os desígnios de Deus eram insondáveis. A Estrela parara ali e aquele pobrezinho seria 

o nosso Salvador. Era a sua missão e o seu destino apenas prestar-lhe homenagem, como seus 

súbditos.  

 Cada um lhe deu os seus presentes e lhe beijou os pequenos pezinhos. Após tudo isso, 

voltaram a montar os seus camelos e foram embora sob o olhar atónito daqueles pobres e 

miseráveis pais que nunca iriam compreender a grandeza do seu filho. 

 Todos voltaram aos seus Reinos distantes por caminhos diferentes. Iam a questionar-se 

em como é que um bebé nascido num berço tão humilde poderia ser a salvação da Humanidade. 

Mas não era a eles que lhes cabia decidir isso. Eram apenas servos obedientes que, finalmente, 

tinham completado a sua missão, para agora poderem descansar eternamente, após um vida 

tão longa e desgastante.  

 O Salvador tinha nascido! Iriam ser salvos! Glória a Deus nas Alturas! 

 

De: Maria Cecém  
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Conto de Natal 

     A história que vou contar passou-se já há muitos anos, quando eu tinha 9 anos, em 

1976, para ser mais certo. 

     Era um dia igual aos outros, a única diferença é que faltava uns dias para o Natal, e, 

vocês já estão a imaginar, a rua cheia de gente, as pessoas atarefadas à procura dos últimos 

presentes, como podem ver as semanas de Natal não mudaram em nada. 

     Como todos os anos, lá estava eu a embrulhar os presentes, pois, naquela altura, 

também já oferecia presentes, não me limitava só a recebê-los. Mas o que eu pretendo, ao 

contar-vos isto, não é dizer que ia oferecer presentes ou que já tinha o meu próprio dinheiro, 

que já era alguém, mas, sim, dizer-vos o que eu pensava naquele momento. E, agora, vocês 

pensam e podem dizer: «o que é que uma criança de 9 anos, na altura do Natal, pode pensar 

para além de presentes?!»  E, então, eu respondo-vos que não era em presentes que eu 

pensava, mas, sim, nos presentes que outras crianças não teriam oportunidade de receber. 

Mas esquecendo os presentes, elas também não iriam ter uma sala cheia de alegria e amor, os 

sentimentos do Natal, nem uma mesa cheia de iguarias deliciosas, como, por exemplo, o 

tradicional pão-de-ló, as deliciosas rabanadas, o conhecido bacalhau com batatas cozidas e, 

não esquecendo, o bolo-rei, os mexidos, a aletria e muitas mais iguarias deliciosas. 

      Etse meu pensamento mudou completamente o meu Natal e também o de muitas 

outras crianças, mas, principalmente, o  de um, em especial, que irão descobrir mais à frente.  

       Nesse mesmo dia,  confrontei os meus pais com o meu pensamento; eles acharam 

bonito da minha parte, mas estranho visto que era apenas uma criança e, supostamente, não 

questionaria nada, pensando apenas nos presentes maravilhosos que iria receber. Disse-lhes 

então que queria que outras crianças tivessem um Natal feliz, tão bom como o meu ou ainda 

melhor. 

       Os meus pais devem ter ficado a pensar no assunto, pois, no dia seguinte, levaram-

me a uma instituição de crianças órfãs. Ao início, fiquei um bocado receoso, visto que ia 

conhecer crianças diferentes de mim, crianças que não tinham o carinho dos pais nem outras 

possibilidades como eu tinha. 

        Esta minha ideia em relação às crianças órfãs, que viviam em instituições, mudou 

completamente quando lá cheguei. Ao contrário do que eu pensava, não encontrei crianças 

infelizes, pelo contrário, encontrei crianças contentes, pois apesar de não o terem o amor dos 

pais, tinham o de outras pessoas como as funcionárias que lá se encontravam e que com eles 

todos os dias conviviam, e eu vi, em todas aquelas crianças, uma grande família feliz. 

Pensando bem, até os considerei mais felizes do que eu, porque, apesar de ter bastantes 

brinquedos, não tinha com quem os partilhar, não tinha com quem brincar. 
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        Todas as crianças se manifestaram efusivamente, com a nossa visita, na cara 

delas via-se alegria, talvez por terem esperança que uma delas sairia, naquele dia, dali com 

uma nova família. Porém nem todos se manifestaram desta maneira, havia um rapaz de pele 

negra que parecia ter a minha idade e que não veio ter connosco, limitou-se a ficar num canto 

a olhar para nós com um olhar estranho. Fiquei intrigado com aquele olhar que tanta confusão 

me fez. 

         No dia seguinte, voltei lá, mas com brinquedos com que já não brincava. Todos 

ficaram contentes com os brinquedos, todos exceto aquele rapaz cujo nome desconhecia e que 

tanto me intrigava. Ganhei coragem e fui falar com ele, estava um bocado receoso que ele 

reagisse mal à minha presença. Ao princípio, foi um bocado difícil, no entanto, ele foi-se 

soltando aos poucos. Fiquei a perceber o que o tanto incomodava na minha presença, era ele 

achar que eu me achava superior a ele. E, agora, vocês pensam e constatam que ele pensaria 

isto por ele ser negro e eu branco. Mas enganam-se, ele pensava que eu me achava superior 

por ter uns pais que cuidavam de mim, que satisfaziam todos os meus caprichos. O sentimento 

que ele mostrava em relação a mim era um de raiva e desconfiança, por ter tido más 

experiências com famílias que lá apareciam com a intenção de adotar uma criança e que o 

desprezavam por este ser negro. Curiosamente, eu e o Vítor (o rapaz que tanto me intrigava) 

acabámos por ficar grandes amigos, depois das várias idas ao orfanato e de várias 

brincadeiras vividas. 

         Aqueles dias antes do Natal acabaram por passar demasiado depressa. Quando 

dei por mim, já se estava na véspera de Natal. Nesse dia senti-me nervoso porque tinha algo 

para pedir aos meus pais, mas o quê, um presente em especial?! Não, acho que já deu para 

perceber que não dava muita importância aos presentes. O que realmente eu queria pedir era 

para que o Vítor pudesse passar o Natal connosco. Ao princpio´, eles ficaram um bocado 

hesitantes, mas acabaram por aceitar.  Lá no orfanato não houve problemas e, na cara do 

Vítor, era notória a felicidade quando que contei a notícia.  

          Naquele ano, o Natal foi bastante diferente, quer para mim, quer para o Vítor. Para 

mim, visto que pude conhecer uma pessoa diferente de mim, mas não tão diferente como 

possam pensar. Para ele, porque sentiu que não era só mais um, no meio de muitos, sentiu-se 

especial e amado. 

          Eu e o Vítor, passado algum tempo, passámos a ser algo mais do que amigos, 

passamos a ser irmãos, sim, desta vez é o que vocês estão a pensar, os meus pais adotaram o 

Vítor. 

          Para concluir, o que eu acho que devem tirar deste texto, ao lê-lo, é que todos 

somos iguais, apesar das nossas diferenças (cor de pele, possibilidades económicas, aspeto 

físico ou cultura). 
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Natal Natal 
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A vida é feita de momentos 

A vida é feita de momentos. Momentos alegres, momentos tristes, momentos 

tão comuns que se perdem facilmente na memória e também momentos únicos 

que nos servem de lembrança durante anos por vir. 

A história que vos contarei a seguir pertence a um desses momentos únicos, 

que nos retiram toda a concentração e que podem fazer até fazer sorrir o 

homem mais triste, numa altura de enorme tristeza. 

Estou a falar, portanto, da história de um jovem rapaz ainda no início da 

aventura que é a idade adulta, rapaz esse que tem o nome de Assam. Assam é 

um estudante universitário nascido na bela cidade de Constantinopla, na 

Turquia. 

Constantinopla tem sido uma importante cidade ao longo da história, tendo sido 

capital de vastos impérios, como o Império Bizantino ou o Império Otomano, 

tendo sido também considerada por muitos como a cidade mais importante do 

mundo. Napoleão, por exemplo, referiu-se a Constantinopla, dizendo: “Se o 

mundo fosse governado por um único estado, Constantinopla seria a sua 

capital”. 

Mas, retornando ao nosso conto, Assam era portanto um estudante 

universitário que, devido à sua inteligência, tinha recebido propostas para 

frequentar universidades de todos os cantos do mundo. Tanta escolha fez com 

que a decisão de Assam fosse meticulosa.Após ter passado muitas horas 

ponderando para onde iria, Assam decidiu que queria estudar na universidade 

de Roma. Parecia-lhe a escolha mais acertada, uma vez que a universidade de 

Roma possuía renome internacional e também uma vasta quantidade de 

equipamentos e uma qualidade de ensino que seriam de imenso valor para o 

seu futuro académico; e, ao mesmo tempo, Roma era uma cidade com uma 

cultura social e económica muito diferente daquela que Assam conhecia, 

sendo, por isso, possivelmente uma  experiencia única na sua vida. 

Antes de partir para aquela que seria a sua nova casa durante os próximos 

anos, Assam despediu-se de todos os seus amigos e família. Despediu-se 

também daquela que era para ele a pessoa mais importante do mundo. A sua 

amada Dilara. 

Dilara era, no ponto de vista de Assam, uma mulher de fortes princípios eideais 

e também era dona de uma beleza que superava a de todas as outras 

mulheres do mundo. Ao despedir-se dela, Assam ficou desolado porque sabia 
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que iria ficar sem ver o seu amor durante uma quantidade de tempo, que 

parecia, para ele, interminável. 

Poucas horas após ter entrado no avião que o levaria à sua nova casa, Assam 

chegou a Roma. À saída do aeroporto, Assam notou, quase que de imediato, a 

enorme diferença entre Roma e Constantinopla. Ao contrário do que era 

habitual na sua cidade natal, não existiam mulheres vestidas com véus negros 

que lhes cobriam quase que por completo o corpo, não existiam barracas com 

pessoas a vender todo o tipo de produtos e alimentos. Ao invés, as mulheres 

usavam todo o tipo de roupas e acessórios e aqueles que seriam o lugar das 

praças de barracas estavam ocupados por largas avenidas e por edifícios 

brancos de uma arquitetura bela e muito trabalhada. 

À medida que caminhava para a universidade, onde lhe seria atribuído um 

quarto, Assam perdeu-se, tendo como única opção pedir ajuda a um dos locais. 

Aproximou-se, então, de uma bonita mulher que vinha na direção oposta à 

dele. Não sabendo muito sobre o idioma italiano, Assam decidiu falar em 

inglês, na esperança de que a mulher o conseguisse compreender. Enquanto 

falavam, descobriu que o nome da mulher era Maria e que também ela era uma 

estudante na universidade. Maria ofereceu-se para levar Assam até a 

universidade e durante o caminho eles ficaram a conhecer-se um ao outro. 

Aparentemente, Maria tinha 19 anos e durante toda a sua vida ela tinha vivido 

em Roma. 

Assam e Maria chegaram por volta do pôr-do-sol e, ao entrarem, Assam ficou 

estupefacto com o interior da universidade: os seus olhos reluziam com a luz 

do sol que perspassava pelos vidros da entrada e a sua boca abriu-se 

levemente do todo o espanto que sentia. Assam tinha visto diversas 

construções imponentes em Constantinopla mas nunca tinha pensado que 

seria possível que uma universidade tivesse tamanha magnitude. 

Estando um pouco confuso sobre o que fazer, pediu novamente ajuda à sua 

nova amiga Maria, e ela, alegremente, ofereceu-se para o ajudar, levando-o até 

à secretaria onde ele poderia finalmente encontrar informações sobre aquele 

que seria, durante os próximos anos, o seu novo quarto. 

Após receber a sua chave, Assam foi juntamente com Maria para os 

alojamentos do campus universitário. À medida que percorria o corredor, no 

qual se viam três portas de cada lado, Assam tentou imaginar como é que seria 

a sua nova casa. Primeiramente, ele imaginou um quarto no qual se 

encontrava uma bela tapeçaria de diversas cores e formatos geométricos, um 
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aroma de incenso a arder e as paredes de uma cor alaranjada, mas, 

ponderando um pouco mais no assunto, ele reparou rapidamente que na 

cidade onde se encontrava a cultura era muito diferente e, por isso, seria muito 

improvável que o seu quarto tivesse uma decoração tão semelhante àquela da 

sua casa de nascença. Ao abrir a porta, a mente de Assam não parava de 

pensar nos diferentes cenários que ele estava prestes a encontrar, mas ao 

contrário de todas as suas expectativas, Assam encontrou nada mais do que 

uma parede branca, uma cama sem lençóis e um incomodante cheiro a mofo e 

pó. Tendo visto aquele quarto de ar deprimente e descabido, Assam deu um 

longo suspiro pois tinha finalmente percebido como seriam difíceis os próximos 

anos, naquela terra diferente de tudo aquilo que ele tinha previamente visto. 

E, assim, a nova vida de Assam continuou. Ele fez diversos amigos, recebeu 

diversos méritos,tanto os seus professores, como dos seus colegas de estudo, 

aprendeu a viver naquele novo lugar, mas, mesmo assim, ele sabia que existia 

algo que lhe faltava para a completa felicidade. Esse algo era aquela que há 

muito lhe tinha roubado o coração, a bela e carismática Dilara. 

Com o passar do tempo, os seus pais começaram a enviar mensagens a 

Assam e, de cada vez que ele as recebia, lia-as de forma calma e cuidadosa 

para garantir que nenhuma letra lhe escaparia. 

E assim continuou a sua vida até que, cerca de dois anos após a sua entrada 

na universidade de Roma, Assam recebeu uma carta muito especial, escrita 

por Dilara. Até aquele dia, Assam não tinha recebido qualquer carta da 

Dilaramas ele sabia que isso era devido ao facto dos pais dela nunca terem 

aprovado o relacionamento que existia entre eles. 

Tendo ficado surpreso e ao mesmo tendo exultante de felicidade, Assam abriu 

a carta e, ao começar a lê-la, sentiu todo o seu corpo tremer e, ao mesmo 

tempo, reparou que lágrimas tinham começado a escorrer-lhe pela cara. À 

medida que lia, aquele estranho sentimento de alegria misturado com a tristeza 

de não ver a sua amada durante todo aquele tempo, fez com que Assam 

limpasse as suas lágrimas e um sorriso, tão natural como o cair das folhas no 

outono, começou a cobrir-lhe a cara.  

Na carta, Dilara contava a Assam que ela se encontrava a caminho de Roma, 

porque, tal como Assam, ela teve a oportunidade de escolher uma universidade 

estrangeira onde poderia estudar e, tal como seria de esperar, ela escolhera 

aquela onde se poderia reunir novamente com o amor da sua vida. 
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Após ter completado a leitura daquela bela carta, Assam olhou para o céu, 

pintadonum tom de azul-claro, e, naquele momento, ele conseguiu 

compreender como podia ser grande o poder das palavras. 

 

 

Nicolau de Médici 
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A menina sem sorte 

   Era uma vez, um nundo perfeito. Um mundo que as pessoas não tinham defeitos, não 

tinham doenças porque eram tratados à nascença, não existia poluição e não existia racismo, 

nem sabiam o que isso era. 

   Certo dia, numa pequena aldeia no meio do mundo, nasceu uma menina chamada 

Juliana, com uma doença nunca antes vista, uma doença que nem os médicos, que eram  

famosos pelas suas curas e pelas suas descobertas, ao longo das suas vidas, conseguiram 

descobriram. 

   Os anos foram passando e a Juliana nunca conseguiu ser tratada; todos os anos lá 

estava ela no hospital, para a ver se era daquela vez que os médicos descobriam o que ela 

teria. Mas nunca teve sorte.´ 

   Num dia de sol e calor, Juliana vinha toda contente da escola, quando chegou um 

carteiro ao pé dela e lhe perguntou: 

-Desculpe, menina, sabe-me dizer onde mora a menina Juliana Ferreira?  

-Sou eu mesma. - Disse ela com um ar meio assustado. 

-Tenho esta carta para si. – Disse o carteiro, estendendo-lhe a carta. 

-Para mim, mas o que é que será? 

-Para saber tem de abrir a carta. Respondeu o carteiro  

-Sim, claro, muito obrigada pela informação! Se está tudo, então até logo. - 

Disse a Juliana, rindo-se. 

- Até logo, menina. 

    Chegou a casa toda ansiosa para saber o que dizia a carta. Quando a abriu e a 

começou a ler, as lágrimas começaram a desabar-lhe pela cara. 

    A mãe chegou a casa, viu a filha a chorar e preguntaou-lhe: 

- Filha, o que se passa?! 

-Mãe, lê esta carta. - Respondeu a Juliana, limpando as lágrimas. 

-Caríssima e excelentíssima menina Juliana Ferreira´, informamos que tem até ao dia 31 

de dezembro para se tratar visto que é a única pessoa neste mundo que está doente, se não 

se conseguir tratar até ao dia descrito, terá de abandonar a sua aldeia, a sua família e os seus 

amigos. E terá de ser internada num local secreto para que ninguém saiba do seu estado.    

 Com os melhores cumprimentos       

O Governo do Mundo Perfeito. Leu a mãe emocionada. 

-Mãe, o que é que eu faço agora?Eu não quero ser internada, não quero ficar sem vos 

ver, não quero perder o cheiro desta aldeia, perder a luz da manhã e do anoitecer, o calor do 

verão e o frio do inverno, não quero ir embora quero viver aqui para o resto da minha vida, criar 

os meus filhos e ver os meus netos crescerem, até aos últimos dias da minha vida. 
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- Eu sei, filha, eu não vou deixar que te levem. - Respondeu a mãe, triste.  

  No dia em que ela fez os seus 18 anos, pegou nas velas que estavam no bolo, trincou-

as e pediu um desejo.Ela pediu que, no dia de Natal, a sua vida mudasse para sempre, que 

nesse desse dia lhe ligassem a dizer que tinham descoberto a cura para a sua doença e que 

seria uma cidadã igual às do resto do mundo, para que não fosse internada como o governo 

queria, se não houvesse solução. 

  Passou dias e dias Juliana, desde que recebeu aquela carta nunca mais foi a mesma 

pessoa, aquela pessoa que quando alguém estava triste ela chegava lá e, com aquele sorriso 

enorme,alegrava logo as pessoas. A partir daquele dia, ela começou a fechar-se no quarto 

todas as tardes quando chegava da escola, a chorar. 

Finalmente, chegou o dia 24, o dia da ceia de Natal, Juliana acordou ansiosa, desceu as 

escadas a correr e perguntou: 

-Mãe, alguém ligou? 

-Não, filha, porquê, era suposto receberes alguma chamada? - Respondeu a mãe, 

interrogando-se. 

-Não, mãe, não, olha, feliz Natal, este poderá ser o meu último Natal com vocês, poderá 

ser o último que eu vou festejar. 

- Pois, é por isso é que eu convidei toda as pessoas conhecidas para virem passar cá a 

noite de Natal. 

-A sério, mãe?,  obrigada, nunca me vou esquecer mesmo que eu possa ser internada, 

nunca me vou esquecer os momentos que passámos, as zangas quetivemos, nunca me vou 

esquecer de nada do que vivi ao longo destes anos. 

Anoiteceu depressa e a casa da Juliana encheu-se de gente, na sala estava uma mesa 

enorme que ia de uma ponta à outra, num canto estava lá a árovre de Natal com o Menino 

Jesus, Maria, José, os três Reis Magos, os pastores, as ovelhas, entre outros. 

Jantaram o típico bacalhau cozido, na mesa havia, para a sobremesa, as rabanadas, os 

mexidos, a aletria, todos os doces do natal. 

Ño final da consoada foram todos à missa do galo. Juliana, desanimada, ia já a pensar 

como seria o resto da sua vida, sem os pais. Entrou na igreja e não sabia fazer mais nada do 

que rezar, a lamentar-se, pensando por que motivo é que o seu desejo não se concretizava. 

Foi então que o sino da igreja tocou, o padre começa a dar a missa e o telemóvel da 

mãe começa a tocar. A mãe veio para fora atender e, de seguida, atrás dela veio a Juliana. 

A mãe atendeu o telemóvel, ouviu a voz de um senhor a dizer: 

- Muito boa noite, minha senhora, é a mãe da Juliana Ferreira? 

-Sim, sou. 
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-Desculpe estar a incomodar a senhora a estas horas e, ainda por cima, numa noite tão 

sagrada, mas era para dizer que encontrámos a cura para a doença da sua filha. 

- Oh!,  meu Deus!,  muito obrigada por esta notícia. - Respondeu a mãe quase a gritar 

de alegria.  

A Juliana não sabia com quem a mãe estava a falar. 

- Mãe, quem é? 

- É o doutor a quem está entregue o teu processo para descobrir a tua cura. 

- Mas o que é que ele está a dizer? 

-Ele encontrou a cura, já não tens de ser internada. 

  Juliana deu pulos de alegria, viu as horas e eram 00:05. Ela pensou para si mesma: -

Fogo, agora é que estou a ver que o dia de Natal é mesmo a 25 e não a 24. 

  Nesse dia Juliana já não teve mais medo de viver, ela sentiu o que era viver novamente 

com mais alegria. 

  

 

          

 

  Pais País 
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                                               A minha amiga Mikaela 

   Mikaela vivia no décimo quarto andar, exatamente por cima do meu apartamento. Era 

de nacionalidade Romena e era uma menina muito envergonhada. Os pais trabalhavam no 

ferro velho e falavam uma língua muito esquisita, talvez porque eu não percebesse nada do 

que eles diziam.  

Quando os encontrava no elevador, sorria para a Mikaela mas ela escondia a carinha 

atrás das pernas de sua mãe e sorria também envergonhada. Ouvia os adultos falarem deles e 

não eram nada simpáticos. Diziam que vinham para roubar e que eram ciganos, e parecia que 

não queriam falar com eles ou ser amigos deles. Ficava triste porque, para mim, eles eram 

pessoas como nós, talvez tivessem outra cultura, outra religião mas isso não importava para 

mim. E eu sempre ouvi dizer que todos somos iguais em dignidade e em  direitos, 

independentemente da nossa raça, cor ou religião. Para mais, na escola sempre nos diziam 

que tínhamos de ser tolerantes e aceitar as diferenças. Que tudo era ultrapassável se 

houvesse respeito e isto parecia-me correto.  

Um dia, encontrei a Mikaela no meu ATL. Ela tinha entrado para o primeiro ano da 

escola primária e eu já andava no sexto ano e, portanto, era uma menina grande que devia ser 

responsável e proteger  e ajudar os mais pequenos. Ela era muito calada e parecia que tinha 

medo de brincar connosco.Talvez o problema fosse a língua e ela não nos entendesse pois  

nós também tínhamos dificuldades em a entender a ela, mas eu não quis saber disso. Haveria 

de achar um modo de fazer com que ela quisesse brincar comigo, eu queria brincar com ela 

porque ela era muito fofinha.  

 Nesse dia, sentei-me à beira dela com um puzzle e demonstrei com gestos e palavras 

que não estava a conseguir completá-lo, fingindo que não encontrava a peça certa, e consegui 

captar a sua atenção, porque ela,  com a sua mãozinha rechonchudinha, pegou na peça que 

faltava e, cheia de felicidade, completou o puzzle. Fiz-lhe um sorriso rasgado, dizendo-lhe que 

se não fosse a ajuda dela nunca teria conseguido terminar aquele Puzzle. Acho que ela 

compreendeu, porque, a partir desse dia, passou a ser ela a escolher o jogo que queria que eu 

jogasse com ela. Começou a cumprimentar-me quando me encontrava no elevador e os pais 

dela também, acho que eles também gostavam de mim. 

   O tempo foi passando e, quando dei por mim, era quase Natal. No ATL estávamos 

todos empenhados em fazer a árvore de Natal mais bonita que alguma vez tinha sido feita. 

Recortavámos anjinhos, pintávamos o Pai Natal gigante que ficaria afixado no placard mesmo 

na entrada do ATL, e, sobretudo, contávamos uns aos outros como ia ser o nosso Natal. Eu 

costumo ir para a aldeia e passo o Natal com a minha família, comemos o bacalhau, o polvo, 

as couves (que eu dispenso), as rabanadas (que eu adoro), os sonhos, a aletria, os 
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mexidos...ai!, ai!,...só coisas boas! Mas a melhor parte é quando chega a hora de trocar 

presentes, claro está que é um dos momentos  mais  aguardados da noite de Natal!  

   Mas, voltando a minha história, estávamos alegremente a falar do nosso Natal em 

família quando eu reparei que Mikaela estava muito pensativa , talvez até um bocadinho triste. 

Fui logo ter com ela para a distrair e fazer com que ela se começasse a divertir-se com todos 

aqueles preparativos de Natal. Penso que o consegui mas nãototalmente porque o brilho dos 

seus olhos se mantinha apagado.  Como ela já  falava bem português, perguntei-lhe onde é 

que ela ia passar o Natal.Respondeu-me que não sabia mas que costumava passá-lo com os 

seus avós que estavam longe e já não os via há muito tempo. E agora estava visivelmente 

triste, o que me entristeceu a mim também poisse eu passasse o Natal na cidade, ia buscá-la a 

sua casa para brincarmos juntas na noite de Natal,  deve ser difícil não estar junto da nossa 

família, sobretudo, por alturas do Natal.  

Finalmente tinha chegado o dia da festa de Natal no ATL e eu estava muito empolgada 

porque ia participar  numa coreografia e também íamos cantar as tradicionais canções de 

Natal. A Mikaela estava muito linda com dois ttós da Hello Kitty e um vestidinho cor-de-rosa, 

parecia mesmo uma boneca! E, sabem? Eu tinha uma surpresa para ela! Como eu já era uma 

menina muito crescida, já não brincava com a maior parte dos meus brinquedos, para além 

disso, a minha mãe já há muito que ameaçava dar todos os meus brinquedos a uma instituição 

de crianças em risco: ela contou-me que são crianças que são maltratadas  e negligenciadas 

pelos pais. Fiquei muito triste em saber disso, nem as crianças nem ninguém deveria passar 

por isso! Porque é que é tão difícil amar o próximo, sobretudo se são a nossa família? Apesar 

disso eu tinha alguma dificuldade em me separar dos meus queridos brinquedos, 

companheiros de tantas horas de brincadeira, meus confidentes, que até pareciam que tinham 

vida de verdade! Mas eu queria dar um presente de Natal à Mikaela. Eu tinha muitos amigos 

mas ela parecia precisar mais da minha atenção. Assim, coloquei os meus bonecos em cima 

da cama e tive uma conversa séria com eles;  falei-lhes da Mikaela e de como eles seriam 

privilegiados por poderem passar a morar e a brincar com ela. Ao fim de algumas horas de 

discussão, lá chegámos a um  acordo. Estava escolhido! Era a boneca mais linda de todas e 

até andava de patins!  

   No dia da festa de Natal do ATL, depois de comermos o Pai Natal de Chocolate que 

generosamente nos ofereceram, eu dei o meu presente à Mikaela. Pensei que lhe ia dar 

alguma coisa má tal era o estado de felicidade dela! “Era mesmo esta que eu queria!“, gritava 

euforicamente. Eu senti-me bem por a ter feito feliz, talvez o Natal dela tenha sido um pouco 

melhor, apesar de estar longe do seu país e da sua família ,e eu sabia o quanto é importante 

na  cultura Romena, passar a época de Natal reunidos com a família. Nesse dia, fui para casa 

a sentir-me em paz.  
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No dia seguinte, à noite, tocaram à campainha de minha casa. A minha mãe abriu e era 

a mãe e o pai da Mikaela. Estavam emocionados com a minha amizade  e traziam uma oferta, 

era um Kozunak, um bolo tradicional de Natal do leste Europeu, que a mãe da Mikaela tinha 

feito para agradecer a minha gentileza, o meu carinho e a minha tolerância, pois poucas 

pessoas os haviam tratado e acolhido tão bem em Portugal.  

   Não me tinha dado conta de que tinha feito isso tudo.Os meus pais também estavam 

muito admirados. Eles achavam que eu era muito mimada e não estavam à espera daquilo a 

que eles chamaram de altruísmo,  embora eu não tivesse percebido muito bem o que isso 

queria dizer,  mas eu soube que eles estavam orgulhosos de mim, pois também disseram que 

o mundo seria muito melhor com atitudes de tolerância, com a aceitação de culturas diferentes, 

de atitudes de interajuda e de nãodiscriminação. , 

Nesse ano, o Natal foi ainda mais colorido, e, claro está, recebi a prenda dos meus 

sonhos, embora eu mude de sonho todos os anos!...  

   Passado algum tempo, a Mikaela foi embora de Portugal.  Não sei se voltou para o seu 

país ou se terá emigrado para um qualquer outro país. Já se passaram três anos e eu não a 

tornei a ver mais,  mas se puderes ler estas linhas quero dizer-te que gostei de cada segundo 

na tua companhia, que sinto saudades das nossas brincadeiras e que adoraria rever-te, e dar-

te um abraço forte. Bom Natal, Mikaela! 

 

Prietenă 
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Coração baleado 

O meu nome é Rafael, tenho treze anos e venho aqui contar um episódio que mudou a 

minha vida por completo. 

Acordei, assustado, quando estava dormir, numa noite de sexta-feira, dia treze. Ouvi 

uma violenta explosão no exterior, posteriormente, ouvi tiros e pessoas a gritar, mas não eram 

gritos normais, eram gritos de sofrimentos e horror. Abri a janela e vi prédios a flamejar, e vi 

pessoas encarapuçadas armadas a disparar. Eu, aterrorizado, fui rapidamente procurar os 

meus pais. Morava num apartamento pequeno, com três quartos. Fiquei muito assustado e, 

quando vi que os meus pais não estavam em casa, pensei logo no pior. Fui ligar a televisão, 

com o coração a bater mais depressa do que os tiros que eu ouvira lá fora, à espera de 

notícias sobre o que se passara quando, de repente, as luzes todas se apagaram, não havia 

eletricidade, provavelmente devido ao tiroteio. Peguei numa velha vela que tinha em casa e, 

apavorado, acendia-a; de repente ouvi uma explosão ainda maior, no prédio ao lado. Eu tinha 

de sair daquele lugar o mais rápido possível, e tentar arranjar um abrigo. Peguei no meu 

pequeno canivete, por segurança, e desci silenciosamente as escadas do prédio, que tinha 

seis  andares. Decidi sair pelas traseiras do prédio, vi pessoas mortas no chão, algumas sem 

membros. Nunca tinha visto uma coisa tão horrível na minha vida. Comecei a caminhar 

lentamente no meio delas, e, de repente, ouço um tiro vindo não sei de onde. Quase me 

acertou! Sem pensar, atiro-me para o chão, na esperança que eles pensassem que me tinham 

atingido. Ouço pessoas a falarem numa língua estranha, e a passarem perto de mim, quando, 

um desses “monstros”pisa a minha mão, quase gritei com a dor, se tivesse gritado, 

provavelmente, não estaria aqui para contar a história. 

Quando reparei que já não havia mais ninguém por perto, comecei a correr como 

sefosse o fim do mundo, não sabia para onde estava a ir, estava a correr no sentido contrário 

aos tiros que estava a ouvir. Corri durante algum tempo e cheguei a um lugar onde já não ouvia 

os tiros, parecia um lugar seguro. 

 Cinco minutos depois, encontro um grupo de pessoas, no meio delas estava o meu pai 

a chorar, quando me viu ficou, com um sorriso na cara e lamentou-se por me ter deixado 

sozinho. O meu pai era um homem, alto magro, com o cabelo castanho claro e olhos verdes, 

gostava de usar sempre camisa e gravata. Ele lamentou-se: 

- Filho, desculpa ter-te deixado sozinho- Eu respondi: 

-Isso não interessa agora, onde está a mãe? Ele respondeu, a chorar: 

- Ela… faleceu. 

Nesse momento, senti-me deprimido, senti que tinha levado uma facada no coração, eu 

estava a morrer por dentro, não havia palavras para descrever o que eu estava a sentir. 

Desatei a chorar, como nunca tinha chorado na minha vida. O meu pai disse: 
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- Temos que seguir em frente e sair deste lugar, se não, os próximos somos nós…- Eu 

questionei: 

- Mas o que se passa? 

- Ninguém sabe, são pessoas que nos querem destruir, é a única coisa que eu sei, 

agora temos que sair daqui, e já! 

O meu pai estava inserido num grupo de pessoas desconhecidas, eram três, ou quatro, 

já não me lembro. 

Estávamos laá todos, escondidos num abrigo, quando de repente, o meu pai leva um tiro 

na cabeça, não sei de onde. O sofrimento era tanto que não o conseguia descrever. 

O tiroteio acabou duas horas depois de ter começado. E só percebi o que se tinha 

passado, quando a eletricidade voltou, devido às notícias na televisão e na internet, foram mais 

de 130 mortos, muitos feridos, também, incluindo os meus pais. Mas para quê tudo isto? 

A única familía que eu tinha eram os meus pais, não tenho avós nem tios, ninguém que 

possa ficar comigo. Resumindo: tive de ir para um orfanato, coisa que nunca pensei que me 

pudesse vir a acontecer. 

O orfanato onde eu entrei, era muito grande, antigo e infeliz. Nele havia desde bebés até 

adolescentes. 

Só de pensar que eu iria viver ali durante muito tempo, deixava-me com raiva, porque é 

que isto teve de acontecer a mim, e não a outra pessoa qualquer… porquê? 

O orfanato era num sítio longe de onde eu vivia, por isso ia deixar a minha antiga escola, 

os meus amigos e a minha pequena e amada casa. 

Quando entrei no orfanato, ofereceram-me um pequeno quarto que teria de partilhar 

com um rapaz. Assim que fui desfazer as malas no quarto, o miúdo veio falar comigo: 

- Olá, como te chamas? – Eu, num tom muito baixo e entristecido, respondi: 

- Rafael, e tu? 

- Mário, então és novo por aqui, certo? 

- Sim, infelizmente 

- Eu sei, isto parece triste e mau, mas vais ver que te habituas. 

Mário era era um rapaz baixo, com o cabelo castanho e olhos azuis. Ele apresentou-me 

o orfanato todo, desde a cantina até ás casas de banho, fiquei feliz pela sua atitude.  

Ele fez com que eu me sentisse em casa, contei-lhe o motivo de eu ter ido parar ao 

orfanato, e ele contou-me o dele. Mário disse baixinho: 

- Esses homens, que mataram o teu pai, são do meu país, eu sou sírio. Aqui no orfanato 

ninguém brinca comigo, ninguém gosta de mim pela minha nacionalidade. Espero que tu não 

me julgues por causa disso. 
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Fiquei com raiva quando ele me disse aquilo, dei-lhe um empurrão e saí do quarto num 

a correr. Passaram algumas horas, estive a pensar bem no assunto, eu não podia discriminar o 

rapaz só porque existem sírios terroristas, eu estava a ser estúpido. 

Arrependido, fui pedir-lhe desculpa pela minha atitude errada.  

Passaram-se meses, e descobri que Mário era uma pessoa incrível, com um grande e 

amigo coração, e não é pelo facto de ser síroi que vou julgá-lo. 

Bem, e agora aqui estou eu, no orfanato, à beira desta gente toda desconhecida, estou 

infeliz e deprimido. Sinto saudades das pessoas que eu mais amava, os meus pais, nunca vou 

voltar a ser o mesmo. 

Mas agora tenho de seguir em frente, sei que vai ser difícil, mas vou conseguir. 

   

Rafael Arrependido 
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O diferente faz de nós iguais 

 

Esta é a história de uma rapariga, chamada Diana, que não era alta como as outras, 

nem magra como as outras, ela parecia uma folha verde no meio das folhas cor de outono. 

E, era precisamente, um dia de outono, as folhas caíam, formando um belo tapete e Diana 

andava na rua, sozinha, depois de um dia de escola. Nesse dia, ao ir para casa, ela pensava 

como seria ser como as outras, o que faria ela se fosse como as outras…  

Até que ouviu uma voz a chamar o seu nome e, por instinto, olhou para trás e viu, nada mais, 

nada menos, do que uma rapariga igual às outras. 

A tal rapariga chamava-se Ana, era alta, magra, loira, popular, e era da mesma turma 

que Diana mas nunca tinha falado com ela antes. 

Diana não percebera por que é que a sua “amiga” decidira falar com ela agora, passado 

tanto tempo. 

As duas falaram, durante longos minutos, e, isto até pode admirar-vos, mas Ana só 

precisava de falar com alguém. Só falar. 

Diana ouviu tudo o que ela tinha para dizer, não porque quisesse, mas porque não teve 

coragem de lhe dizer que não. 

Ana tivera uma discussão com a melhor amiga dela sobre aparências e o quanto isso 

influenciava a mente das pessoas. Para Ana, as aparências significavam estatuto e tudo o que 

era muito diferente dela não era bem-vindo ou aceite. Para a sua melhor amiga, as aparências 

eram isso mesmo, aparências, algo físico que nos distingue e faz de nós especiais. 

A confusão atingiu Diana como um dardo quando atinge um alvo. As dúvidas acumulavam-se 

dentro dela. Se a sua “amiga” pensava mesmo isso, por que teria ido falar com ela, se eram tão 

diferentes?A dúvida permaneceu, pois quando reparou ela já se despedira e ia longe, deixando 

a imagem de um vulto e memória para trás. 

Nessa noite, Diana adormeceu a pensar no dia seguinte e perguntou-se se iria falar com 

a sua colega. E pensou, pensou, pensou… 

Na manhã seguinte, quando chegou à escola, enfrentou-se com a grande questão, se 

iria ou não pôr tudo em pratos limpos. Na verdade, ela queria, mas não sabia se seria ignorada 

como tantas outras vezes. 

Para grande surpresa de Diana, a sua “amiga” veio ter com ela e aproveitou para esclarecer 

tudo. 

Ela recebeu uma resposta que nunca irá esquecer e que a apanhou desprevenida: 

-Fui ter contigo, porque não tinha mais ninguém. Posso ser como todas as outras, mas a 

verdade é que…sou só como as outras, às vezes estou sozinha por ter medo de aceitar os 
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outros e gostava de ser mais como tu. Tenho imensa dificuldade em aceitar o que é diferente e 

pensei que…que…poderia aprender a não ser tão superficial. Percebes? 

Diana não tinha resposta, estava tão admirada com o que ouvira que só teve capacidade para 

responder: 

-Sim, percebo. 

Foram ambas salvas daquele momento constrangedor pelo toque de entrada. 

As suas dúvidas agora tinham desaparecido e ela percebia, ela finalmente percebia o 

porquê… 

Passaram o dia juntas: sentaram-se juntas nas aulas, almoçaram as duas juntas e foram 

para casa juntas. 

Ambas conversaram sobre elas próprias, as suas coisas favoritas, o que gostavam de 

fazer…partilharam tudo uma com a outra. 

Com o passar dos dias e das semanas elas tornaram-se muito próximas, Diana já não 

andava sozinha, sentia-se incluída e protegida e já não pensava no que faria se fosse como as 

outras raparigas, porque, agora, não queria ser como elas. Diana queria ser ela própria. 

Quanto à amiga de Diana, porque, sim, agora eram amigas, foi aprendendo a aceitar as 

diferenças e a aceitar Diana, a perceber que vivemos numa sociedade que tem medo do que é 

diferente e que não percebe que se fôssemos todos iguais o mundo não seria como é. 

Uma sociedade que, às vezes, critica as pessoas por dizerem o que pensam, por defenderem 

e lutarem pelos seus direitos. 

A nossa maneira de ver as coisas tem que mudar, temos que parar de ver tudo de forma tão 

superficial. Temos que olhar para uma pessoa e conseguir ver o outro lado e esquecer as 

aparências. 

Aceitar o que é diferente e ser diferente faz de nós humanos, faz de nós pessoas. 

Ser diferente pode trazer-nos olhares e comentários maldosos, mas o mundo e as pessoas têm 

opiniões e nós só temos que as varrer da nossa cabeça e focarmo-nos nos nossos objetivos. 

Não foi só a amiga de Diana que mudou, ela própria também mudou. Aceitou as inseguranças, 

aceitou as outras raparigas e as suas diferenças. 

Agora, esta é a história de duas raparigas que são diferentes, que não são como as outras, que 

não querem ser como as outras. 

São como duas folhas verdes no meio das folhas cor de outono.  

E quando chegar o inverno as duas folhas vão cair e vão seguir o seu destino junto com o 

vento. 

 
 
Sirita 
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Rua Digna 
 

  

Certo dia, bem no coração de dezembro, encontrei, numa rua fria e escura, um rapazito 

com cerca de catorze anos que pedia esmola para sobreviver. Certamente, emocionei-me e dei 

dinheiro para um lanche. 

Adjacente a essa rua fria e escura, situava-se uma praça de luzes, uma praça de amor, 

uma praça de esperança, a Rua de Paixões. 

Na Rua de Paixões, havia um café singular, um café luminoso, que frequentava 

regularmente. 

Passados, então, alguns dias, retornei ao tal café, passando pela rua fria e escura. Lá 

estava ele, novamente, o menino magricela com quem me encontrara tempo atrás. 

Novamente, pediu-me esmola e dei-lha.  

Desde então, deparei-me com ele outras quatro vezes, até que, da sétima vez, não 

hesitei. Convidei-o a vir comigo ao café Sentidos, o café singular e luminoso. 

Ofereci-lhe um bolo e um sumo, ele recusou, envergonhado. Questionei-lhe a causa, ele 

não respondeu. Pedi o bolo e o sumo para levar, entreguei-os ao rapazito, ele desapareceu na 

fria e escura rua. 

Fiquei uns tempos sem ir ao café Sentidos, pois trabalhava. 

A vinte e dois de dezembro, decidi visitar o garoto. Ele tinha a garrafa de sumo e o saco 

do bolo por abrir. Perguntei-lhe a mesma coisa, mas, desta vez acrescentei um “Como te 

chamas?” ele limitou-se a responder com uma única mas valiosa palavra: dignidade. Respeitei-

o, comecei a chamar-lhe Dignidade, ofereci-lhe roupas e comida, um dia, cheguei a oferecer-

lhe teto. Recusou tudo. 

A neve, a chuva, o vento, atacavam impiedosamente a Rua de Paixões, dia vinte e três. 

Assim que visitei o Dignidade, ouvi-o tossir. Tossia repetidamente. Aceitou, pela primeira 

vez, algo que lhe oferecera: um cobertor. Não fui capaz de o deixar só. Abracei-o, encostou-se 

a mim. 

Já o Sol dormitava, já a Lua despertava. Disse-lhe que tinha uma cama feita para ele. 

Não aceitou, cismando que estava bem. 

Previsivelmente, fui para casa sem dignidade e sem o meu amigo que queria proteger, o 

Dignidade. 

Manhã da véspera de Natal. Meus pais e irmãos esperavam-me ao fundo da Rua de 

Paixões, onde moravam. Era uma casa clássica, cada canto valia um rubi. Ao fundo da 

grandiosa sala de estar, a árvore de Natal parecia iluminar toda a casa. Tinha a certeza que a 

mesa da sala de jantar iria estar, novamente, repleta dos mais requintados pratos, envolvidos 

na mais perfecionista decoração.  
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Não resisti a levar uma prenda ao Dignidade. Entrei na ruela fria e escura, toquei no 

corpo frágil do rapazola. Decidiu não acordar depois de tanta tosse e frio. Fui insensível, ao 

não compreender a rejeição do menino de rua, marcado, tantas vezes, por muitos que o 

desprezaram. Não compreendi a dor. Não protegi o suficiente. Adormeceu e não acordou mais. 

Deixou mensagem atemporal. A solidão mata. 

Esse beco tem agora o nome de Rua Digna. 

 

Teety 
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O violino 

Estava uma manhã especialmente gelada. Alex acordou com o barulho do metro que 

circulava por cima dele. Levantou-se e arrumou as suas coisas. Eram poucas mas era tudo que 

tinha e, sem elas, não conseguiria resistir às noites gélidas do inverno. Escondeu-as e, 

pegando no seu violino, partiu para o centro da cidade onde arranjaria dinheiro para comer. Era 

apenas mais um dia igual a tantos outros: levantava-se, tocava violino, arranjava dinheiro para 

comer, sobrevivia…  

Em direção à cidade grande, Alex pensava na mãe, no vazio que sentia, e no pai, de  

quem já não lembrava  o rosto, mas que lhe tinha dado o violino antes de ele e a mãe 

apanharem o comboio, rumo a Portugal. Da mãe, ainda se lembrava dos momentos juntos, a 

contar histórias da sua terra natal. De todas elas, a que mais o fascinava, e que tinha ouvido 

mil e uma vezes, era a de um músico cego, que tocava flauta. O que ele mais gostava na 

história era o facto de, por alguma razão, ele se identificar com o rapaz cego.   

Ao chegar à grande metrópole, Alex sentiu mais frio do que nunca. A grande onda de luz 

da noite tinha dado lugar ao corre-corre das pessoas que, felizes, passeavam em família, 

cheias de sacos. As cores cobriam de magia todas as ruas e avenidas da grande cidade. Alex 

deteve-se em frente da montra de uma pastelaria onde brilhavam doces, bombons de 

chocolate, bolos de frutos secos,os quais lhe abriam o apetite. Mas, primeiro, era preciso 

arranjar dinheiro para comer! 

Alex sentou-se num degrau de uma estátua do jardim onde habitualmente gostava de 

tocar e preparou-se para mais um dia de trabalho, pondo a proteção do seu violino no chão 

como todos os dias havia feito. Enquanto tocava, o som do seu violino espalhava-se pela praça 

e as pessoas aproximavam-se, atraídas por aquele som maravilhoso. De olhos fechados, Alex 

sentia que conseguia passar os seus sentimentos para a música e a música invadia-lhe o 

corpo de uma extremidade à outra. Para Alex, era uma paixão, tocava-lhe a alma e, para as 

pessoas que o ouviam, era um encantamento. 

Quando terminou e finalmente abriu os olhos, tinha à sua frente um mar de gente em 

silêncio. As crianças com olhos arreguilados e faces coradas do frio estavam mais próximas de 

si e Alex estremeceu com o silêncio que se sentia no ar. De repente, uma salva de palmas fê-lo 

perceber que havia tocado o coração das pessoas. Envergonhado, baixou os olhos para a 

caixa do violino, cheia de moedas e percebeu que nem o tilintar delas o havia despertado.  

A multidão começava a dispersar e Alex preparou-se para arrumar as suas coisas.  

Ao levantar-se, olhou em frente, em direção à grande avenida onde estava um pinheiro 

gigante enfeitado com luzes cintilantes e uma magnífica estrela no topo. Parou. E ficou a 

observá-la. Era tão linda!... 

Contos de Natal 2015  -  269



Do outro lado da rua, encostado às grades de um colégio, um menino com cerca de oito 

anos, fixava também, com olhar perdido e triste, a enorme árvore de Natal. Alex observou-o 

demoradamente mas, no mesmo momento, a fome fê-lo caminhar em direção oposta e entrou 

numa pastelaria onde escolheu o bolo mais apetitoso que tinha visto na montra e pediu um 

copo de leite bem quente para se aquecer.  

Regressou depois ao jardim e reparou que o menino permanecia no mesmo sítio, 

isolado das outras crianças, que brincavam todas juntas. Alex sentiu uma vontade inesperada 

de tocar uma música que chegasse aos ouvidos do menino triste. Era tudo o que podia fazer 

por ele. Para lhe tirar aquela tristeza do olhar. 

Pegou no seu violino e, pela primeira vez, estava a usá-lo, não para seu proveito, para 

matar a sua própria fome, mas para ajudar alguém. Desde que a mãe morrera, ele nunca mais 

tinha tocado para ninguém. E sentiu o coração cheio de alegria, numa sensação quente e boa.  

Decidiu tocar uma música alegre. Enquanto tocava, caminhou calmamente até junto do 

menino e, no momento em que este desviou o olhar da árvore, para ele, Alex sorriu-lhe 

arrancando-lhe, igualmente, um enorme sorriso.  

Aproximou-se então da grade e perguntou-lhe como se chamava. O menino não lhe 

respondeu. Então, ele disse-lhe: 

- Eu chamo-me Alex. E tu? 

- Khaled – respondeu-lhe o menino. 

Nesse momento, um responsável do colégio, que observara a cena à distância, 

aproximou-se: 

- Olá. Eu chamo-me Diogo e sou um dos monitores deste colégio. Queres entrar um 

pouco? - convidou, explicando-lhe que ele fora a única pessoa a conseguir arrancar uma 

palavra ao menino.  

Alex, intimidado, entrou mas com muito receio. Cumprimentou os meninos que foram ter 

consigo e, enquanto os meninos voltavam para as suas brincadeiras, foi ter com Khaled.  

Alex não sabia o que fazer nem o que dizer. Então, sem pressa, aproximou-se dele, 

sentou-se e perguntou-lhe:  

- Podemos falar?  

Khaled não repondeu, mas ao contrário do que fazia com os educadores olhou para 

Alex.  

-Olá!- disse Alex. 

-Olá!- disse Khaled, muito inseguro. 

Alex, feliz por Khaled lhe responder, continuou a falar:  

- Porque estás aqui tão sozinho? Porque não estás com os teus amigos?  

- Eles não são meus amigos. Eu não tenho amigos. - disse Khaled muito rápido.  
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- Não tens amigos? –Perguntou-lhe Alex, muito admirado 

- Não, os meus amigos não são de cá. Eu vim de um país onde a guerra mata muita 

gente. Aprendi português a ver televisão, para tentar saber o que se passa na minha terra mas 

só vejo pessoas a fugirem de lá. Vêm a pé ou em pequenos barcos mas muitos morrem na 

viagem. Tu não compreendes! 

- Estás enganado. Eu também não sou de cá. Vim com a minha mãe de um país 

longinquo, onde também há guerra. O meu pai ficou lá e disse que viria mais tarde, mas nunca 

mais veio. A minha mãe morreu com uma doença grave e eu fiquei sozinho. Por que é que 

estavas na grade, há pouco? 

- Eu nunca tinha visto uma árvore daquelas… É linda! Porque fazem isso aqui? –

perguntou Khaled. 

- É a festa do Natal. Aqui, em Portugal, a maioria das pessoas é  católica e comemora o 

nascimento de Jesus, fazendo presépios e árvores de Natal. As ruas são enfeitadas e há 

música no ar.  

- E quem não tem essa religião? – perguntou Khaled. 

- Aqui, cada religião festeja à sua maneira. O que importa é as pessoas unirem-se e 

sentirem-se como se estivessem no seu país. No meu país, era um bocadinho diferente, mas já 

não me lembro muito bem como era lá o Natal. Só me lembro do frio e dos pratos de que eu 

mais gostava: holubtsí, kalatch e kompot. 

Nesse momento, Diogo aproximou-se e disse que tinham de começar a preparar as 

coisas para o Natal. Khaled perguntou então a Alex se podia ir passar o Natal com ele.Este, um 

pouco triste, disse-lhe que isso seria impossível porque ele dormia debaixo duma ponte. Além 

disso, lembrou-lhe Alex, ele devia ficar feliz por estar numa casa confortável, com muitas outras 

crianças, como ele. 

Diogo ouviu a conversa e, dirigindo-se a Alex, pediu-lhe que aguardasse um pouco. 

Alguns minutos depois, regressou e convidou-o a passar o Natal com eles.  

Alex, no momento, não quis, mas, depois, aceitou, pois não queria passar o Natal 

sozinho.  

Quando entraram nas instalações da instituição, Alex foi cumprimentar todos os 

funcionários, que estavam a preparar a mesa com os doces de Natal habituais. E ocorreu-lhe 

uma ideia que transmitiu a Diogo.  

- E se pedissem aos meninos para fazer um prato do seu país para todos perceberem 

que também podem festejar o Natal à sua maneira?  

Diogo concordou e todos foram pesquisar rapidamente como se preparavam as iguarias 

natalícias, no seu país. Alex confecionou holubtsí, uma espécie de rolinhos de repolho; Khaled 

preparou uma sobremesa que se chamava Doce Árabe e que se assemelhava a um pudim. 
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Muitos meninos também quiseram fazer uma sobremesa que já tinham comido e, no 

final, ficou uma grande mesa de Natal, com muita comida, de muitas culturas e um ambiente 

especialmente natalício. O violino de Alex completou o ambiente com melodias que a todos 

encantaram.  

Alex percebeu, por fim, que se tinha isolado do mundo quando perdera a mãe, nunca 

pedindo ajuda e tendo  apenas a companhia do seu violino.  Foi quando usou o seu dom para 

tentar fazer alguém feliz que o milagre de Natal aconteceu – as pessoas uniram-se e 

respeitando os seus costumes, encontraram uma forma de serem felizes. 

Desde esse dia, Alex e Khaled tornaram-se os melhores amigos. 

Anos mais tarde, Alex tornou-se monitor no colégio. E continuou a ser, para Khaled, o 

seu melhor amigo.  

Trizbea  
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Contos de Natal

Faixa Etária a partir dos 17 anos 
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título “O teu sorriso faz-me bem!”

autor Anónimo cansado

Era uma vez um mundo (todas as histórias começam sempre com “era uma vez”), um mundo 

feito de paisagens, de recursos aparentemente inesgotáveis, sem fome ou sede. 

Um mundo onde o azul do céu e o azul do mar se tocam e confundem, transformando a linha do 

horizonte na mancha azul tão imensa quanto os nossos olhos não alcançam. 

Um mundo tão bom, tão perfeito que, caso as pessoas que o habitam sorrissem, se chamaria 

paraíso! 

Sim, era uma vez um mundo tão perfeito, tão perfeito que poderia ser belo, que poderia ser o 

paraíso que tantos, e todos nós, sonhamos. 

Todavia, neste mundo perfeito, as pessoas não sorriem. Não sabemos se andam tristes ou 

preocupadas, ou, como agora se diz, stressadas. Apenas sabemos que não sorriem e não falam. 

Apenas sabemos que não falam…  sem saber qual a razão ou justificação. 

Um certo dia chegou a este mundo alguém vindo de fora. Um forasteiro como logo foi rotulado. 

Um estranho e desconhecido que acumulava sinais de pobreza e desprendimento: chegou com 

a roupa do corpo, uma bengala e um livro debaixo do braço. Poderíamos também falar das 

barbas longas, cabelo grisalho, mãos calejadas mas o essencial resume-se a estes três 

elementos: roupa, bengala e livro: roupa para tapar e aquecer; bengala para apoiar e suportar; 

livro para conhecer e partilhar. 

Debaixo do braço, um livro grosso, de capas duras e gastas, de cor já desbotada e folhas 

amarelecidas pelo tempo e uso. Um livro, aparentemente um simples livro, mas que logo 

despertou a atenção de todos. Não por si só mas, claro, pelo estranho impulso humano de tudo 

questionar quando esse tudo é contrário à normalidade definida e decretada por cada um…  

(Estranha forma de pensar e reagir. A educação é uma construção humana. A moral é a soma 

das nossas educações. E devia ser o instrumento da ética. Afinal, é tida como a própria ética. E 

razão da definição do que é o bem e o mal…). 

Retomando a chegada do forasteiro, do estranho e desconhecido a este mundo. 

Deambulou pelas suas ruas e caminhos num silêncio ensurdecedor, num caminho feito de uma 

simples interrogação: todos caminham ululantes, todos correm à procura de não sei o quê mas 

ninguém sorri ou fala. Porquê? 
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(Será que a vida não é assim: uma construção mecânica onde devemos funcionar, simplesmente 

funcionar, numa lógica programada e inquestionável?). 

Perplexo e cansado, sentou-se num degrau da entrada de uma construção anónima, numa rua 

anónima de uma cidade anónima feita de pessoas anónimas (sim, porque a cidade é feita de 

pessoas e para as pessoas e são elas que dão nome às coisas. Mesmo que não falem ou 

sorriam). 

Sentado, como alguém sem destino, e dono do seu destino, como se aquele fosse o seu fado ou 

opção, abriu o livro que tão religiosamente transportava consigo e começou a ler. Ou melhor, a 

reler já que conhecia aqueles textos, de frente para trás, de trás para a frente, tantas vezes lidos 

e relidos. E, como sempre, sorriu assim que começou a transformar as letras em palavras e as 

palavras em frases e as frases em história… enfim, ler, e ao ler, foi sorrindo. E, inevitavelmente, 

chamando a atenção. Não pelas suas sonoras gargalhadas leves, não pelo ser ar sinceramente 

alegre e confiante. Foi chamando a atenção pela raridade daquele sorriso e pela estranheza e 

perturbação do mesmo naquele mundo apático e anódino, onde o sorriso não tem lugar.  

Mais do que sorrir, a estranheza situava-se no local e a sua factualidade: a inadmissibilidade do 

sorriso… 

Como sempre acontece a quem não questiona, o tempo foi passando com a repetição cíclica da 

interrogação sobre quem seria aquele forasteiro, estranho e desconhecido que sabia sorrir como 

mais ninguém, que tinha razões para sorrir quando, para todos os habitantes daquele mundo, 

sorrir era o seu desperdício maior. 

Como sempre acontece a quem saboreia o tempo, o tempo foi passando com o forasteiro, o 

estranho e desconhecido a ler e reler o seu livro, sorrindo e confrontando todos aqueles que 

passavam com o bem-estar incomum, como uma expressão de alegria que só não produziu 

inveja porque estes mesmos habitantes desconhecem a alegria. E só há inveja quando 

conhecemos ou imaginamos o que não temos ou desperdiçamos ou perdemos… 

Dias a fio cansam mas não esgotam. Lendo e relendo, alimentando-se das palavras escritas e 

do sorriso emanado do seu rosto, o forasteiro, o estranho e desconhecido preparou-se para 

levantar e, sem destino, partir. Partir sem destino, talvez outro mundo… 

Mas, ainda antes de se levantar, antes e apenas com o gesto da verticalidade da bengala 

realizado, verificou que, mesmo à sua frente, uma criança o fitava com os olhos esbugalhados 

de perguntas e desafios, de espanto e tristeza, com um só pedido sem palavras, apenas 

sentimento: também quero sorrir. 
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(É engraçado constatar que até aqueles mais atentos são distraídos por vezes e não alcançam 

o óbvio e imediato. Aquela criança encontrava-se há horas, ali, a olhar e o forasteiro, do estranho

e desconhecido não foi capaz de ver… apenas quando confrontado. Nem sempre a evidência

resolve. Mas é certo que não nos deixa fugir ou desviar…).

Ao ver aquela criança, compreendeu o seu pedido. E, em silêncio, pousou a bengala e estendeu 

o seu braço e mão, convidando-a a sentar ao seu lado. E, novamente, em silêncio, sem qualquer

palavra trocada, abriu o livro e os dois começaram a ler, fixando-se na primeira página… e a

sorrir, ora levemente, ora desalmadamente mas, de forma visível, genuina e sinceramente.

A tal ponto que todos continuaram a não se aproximar do forasteiro, do estranho e desconhecido. 

Mas, não deixaram de olhar cada vez mais. E questionar repetidamente aquele mistério: um 

forasteiro, um estranho e desconhecido despido de riqueza, com um simples livro e bengala, a 

sorrir, fazendo sorrir uma criança. 

Mas, como muitas vezes acontece (sim, porque não são só as coisas más que se repetem e 

replicam), o sorriso dos dois - do forasteiro, do estranho e desconhecido e da criança – (que não 

trocariam palavra) foi contaminando e alastrando a todo o espaço da rua, convidando, forçando, 

impelindo, resgatando (o verbo adequado fica ao critério do leitor) outros a juntarem-se. E, assim, 

uma criança atrás da outra, e depois outro, foram juntando-se, rodeando aquele forasteiro, do 

estranho e desconhecido que disponibilizava e partilhava o seu livro velho e gasto num efeito 

mágico inalcançável: o sorriso de cada um. 

Até que, tal foi o número de crianças atingido, tornou-se impossível todas as crianças avistarem 

o livro ao mesmo tempo, ler as suas palavras em simultâneo. E como sempre, para situações

excepcionais, medidas excepcionais: percebendo o que se passava, o forasteiro, o estranho e

desconhecido levantou-se e, com o seu livro encaixado nas suas duas mãos calejadas e doridas

do frio, leu: Gosto de ti e o teu sorriso faz-me bem!

E, se há magia, aquele foi um momento mágico: todos sorriram, descobrindo o quanto bem o 

outro nos pode fazer… simplesmente porque gosta de nós! 

E, como a magia não tem limites ou fronteiras, não se limitou às crianças, fazendo chegar estas 

palavras a todos que percorriam a rua… transformando o momento em catadupa de surpresas 

e eco. Todos, em uníssono, repetiram as palavras escritas no livro: “gosto de ti e o teu sorriso 

faz-me bem!”.  

A rua multiplicou-se em ruas, praças, campos, casas, e tudo o mais e, em momento de oiro, todo 

o mundo repetiu as palavras escritas e ditas… e rasgou um sorriso alargado a toda sua

dimensão, transformando este mundo tão despido e mecânico num enorme e largo sorriso, linha

de horizonte que separa e une o azul do céu e do mar.
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Não sabemos o que se passou posteriormente a este momento, nomeadamente se o forasteiro, 

do estranho e desconhecido foi embora ou ganhou nome próprio e residência permanente neste 

mundo. 

O que sabemos é que a força das palavras e transformadora e que um ser sem o outro não é 

completo. Podemos ter isto e aquilo, tudo e algo mais, podemos viver em (aparente) paraíso 

mas, não há dúvidas, bom é saber que gostas de mim e sentir o teu sorriso… porque faz-me 

bem, muito bem! 

(nada sabemos sobre o que aconteceu depois. Apenas há a informação que o Natal daquele ano 

não teve presentes nem ornamentações. Apenas sorrisos. E, unanimemente, é tido como Natal 

a repetir… naquele mundo que jamais foi igual) 

Anónimo Cansado 
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Apesar de se não ver ainda neve na serra além, uma vaga de frio invade esta nossa região 

duriense, fazendo-me recordar tempos de há muito, mas sobretudo um inverno vivido e sentido 

ali pelos meus oito anos. Estou a ver o meu tio Zé enfiado numa espécie de gabardina de 

cabedal que lhe foi trazida por um irmão, o tio Chico, emigrado para a França nos anos trinta, 

agasalho que o protegia de toda a espécie de intempéries. O sentido das suas 

responsabilidades de chefe da casa impunha-se-lhe com demasiada força para que o deixasse 

seguir à sua vida, cuidar com zelo daquilo que eram os seus negócios. Confronta-se entretanto 

com a dificuldade, nesse tempo corrente, de pôr o carro a trabalhar, o que só conseguiu graças 

à inseparável manivela que, depois de alguns arrancos lá permitia que o carro ficasse a 

trabalhar e operacional para a não grande viagem que o esperava para esse dia. Para nós, que 

aqui passávamos os tempos de férias, na tenra idade que era a nossa, este era um cenário 

que se não era frequente, acontecia de vez em quando e sempre fruto dos tempos invernosos. 

E se passava por nós a percepção do contratempo que as naturais mazelas do já antigo ford 

ocasionavam ao nosso tio, não deixavam as mesmas de terem em si a carga da ansiedade que 

se apoderava de nós, mas que também trazia consigo uma dose de curiosidade que nos 

estimulava. 

Outro fator de bem mais interesse e significado para nós é que o dia daquela manhã invernosa 

e nesta abastada casa era justamente o de natal, esse remoto natal que hoje me transporta de 

forma saudosa para o ano de 1946. Este natal prometia estar enriquecido com a presença de 

uma senhora belga, madame Jénard que pelo casamento veio a ligar-se à nossa família, e se 

instalara na nossa vila por razões profissionais. A sua presença, pela sua maneira de ser e 

pela estranha linguagem que usava, para nós muito ruim de decifrar, aliada ao fato de 

sabermos que nos trazia as tradicionais prendas de natal, era motivo de ansiedade e alegria 

que nos enchia a alma. Para além da função comercial que o nosso tio teria que satisfazer 

nesse dia, era a ele que cabia transportar a nossa amiga madame Jénard, pelo que o roncar de 

um automóvel na íngreme e esburacada estrada lá da aldeia nos colocava na euforia da 

ansiada espera, isto numa época em que a passagem de um automóvel era motivo de gáudio 

sobretudo para a pequenada, sem dúvida coisa de registo. 

Ao anoitecer, a azáfama das pessoas da casa, nossa mãe, as nossas tias e a Emília, não as 

deixavam parar por um instante, pois muito havia que fazer para aquela noite diferente e que 

só acontece uma vez no ano. Os nossos primos Artur e Célia animavam o clima que se vivia na 

grande cozinha, e o forno a um canto, encarregando-se da cozedura dos bolos, aquecia o 

ambiente levando o calor a toda a casa. Calor humano também não faltava ali, apesar da 

ausência de pessoas que nós, a pequenada, sobretudo os mais velhos, recordavam com uma 
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saudade que se misturava com a alegria que todos estávamos a viver. Sem dúvida uma noite 

diferente, a que o calor da lareira emprestava um sabor muito especial, como se dele 

emanasse um sentimento de bem-estar que envolvia as pessoas daquela casa, de que nós 

fazíamos parte. 

Naquele dia as ruas da nossa vila transbordavam de gente que vinha comprar coisas que eram 

ainda indispensáveis lá em casa, de modo que era a mistura das pessoas que se deslocavam 

a pé com os poucos carros e bicicletas da época que conferiam um clima de euforia às ruas da 

terra.  

Acontece que dado o muito que fazer neste dia à nossa quase familiar madame Jénard, o meu 

tio teve que se munir de uma boa dose de paciência para esperar por ela e, enquanto 

esperava, estendendo instintivamente a mão para o tablier do seu ford, veio-lhe naturalmente 

às mãos um velho livro que lhe oferecera um cliente de Lisboa que com o mesmo o quis 

presentear pelos seus bons serviços. Folheando o livro e apesar dos seus escassos tempos de 

leitura e portanto da sua modesta capacidade em se debruçar em qualquer tipo de texto por 

simples que fosse, aconteceu para ele algo de estranho que lhe tomou a atenção e o desviou 

até de eventuais gestos de cortesia que deveria ter com a cidadã belga que o acompanhava, e 

que de quando em vez o interpelava. É que o que ele leu durante aquela espera deixou-o 

mesmo a meditar, a pensar em coisas que tinham pouco que ver com o seu dia-a-dia. De tal 

modo o absorvera que francamente quase o emudeceu, esquecendo a simpática companhia 

que levava consigo, quase família. Atitude que não terá sido muito simpática para a madame 

Jénard. O pequeno livro, como que lhe falou de um mundo diferente do seu, daquele em que 

passava os dias, por o mesmo fazer abordagens que o surpreendiam. Como por exemplo a 

guerra estava praticamente acabada depois da bomba destruidora dos aliados, aquilo que leu 

trouxe-lhe ao espírito a ideia de que, apesar de tudo haverá muita gente de boa índole e é à 

gente humanamente bem formada que o mundo deve a paz. No mesmo livro, a dado momento 

lê coisas que o deixam a pensar e fazem acreditar que os homens não têm que pensar e agir 

da mesma forma, mas sim respeitarem-se uns aos outros nos seus pontos de vista. Quando a 

reflexão do tio Zé parou neste aspeto da leitura, os lábios como que se lhe soltaram e então 

ousou dialogar com a sua companheira de viagem, que apesar dos laços de afinidade têm 

alguma dificuldade em comungarem rigorosamente das mesmas ideias por razões culturais. 

Mas no essencial acabam por concordar. Evidenciou sobretudo aquele aspeto que aborda a 

fraternidade que deveria unir os povos e fazê-los respeitar o pensamento de cada um. Como 

seria mais humano um mundo feito de pessoas que assim pensassem! Estas últimas palavras 

são ditas no instante em que o tio Zé estaciona e desliga o carro. Ao saírem deste, o tio Zé 

pede desculpa à madame por não lhe ter dispensado toda a atenção mas, aqueles aspetos da 
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leitura que fez, fizeram-no refletir neste mundo em que vivemos e que poderia ser bem mais 

humano – é esta a reflexão do termo da viagem e a que madame Jénard correspondeu com 

um aperto de mão bastante vigoroso, que para ele traduzia sentimentos que lhe não eram 

estranhos. 

Neste instante da chegada do carro, nota-se nesta velha e grande casa uma euforia que não é 

habitual e que é fruto da alegria dos mais novos, de que nós fazemos parte e que fazem desta 

noite a mais alegre e feliz do ano, tudo é agitação e reboliço por toda a casa. A expectativa das 

prendas do menino jesus, a chegarem de madrugada pela chaminé, era outro fator de 

entusiasmo. 

É já noite escura quando todos se encaminham para a mesa em que num lugar de destaque 

está o avô Daniel e madame Jénard. A ceia decorre pela forma tradicional, com manifestações 

de alegria e felizes por assim confraternizarem num convívio verdadeiramente cordial e em que 

se procura esquecer o que de negativo se passa neste mundo onde os homens têm dificuldade 

em se entenderem.  

Vai já alta a noite quando os adultos começam a manifestar um certo cansaço e a admitirem 

recolherem-se aos respetivos aposentos, enquanto que eu e o meu irmão conseguimos 

estender a noite por mais algum tempo na expectativa da vinda do menino Jesus, até que 

adormecemos na preguiceira junto à lareira. Desta forma ao mesmo tempo animada e tranquila 

passou mais uma noite de natal.  

O tio Zé não pôde esquivar-se ao dever de trazer madame Jénard à sua casa lá em baixo na 

vila e nesta pequena viagem a cidadã belga foi mesmo tomada pelo sono enquanto que o tio 

Zé, que era homem de bastantes haveres entretinha a mente na leitura que fizera quando 

vinha para a ceia e que o empolgara pela importância que encontrou na leitura que fez e quase 

o ajudou a descobrir em si um novo homem, de consciência mais desperta e atenta às 

necessidades e ao pensamento dos outros. De tal modo pensou na importância da leitura que 

fizera que, homem de dinheiro que é, ficou a pensar na forma de mandar editar e distribuir na 

medida do possível, um livro que o acordou para uma nova maneira de ver as coisas. A guerra 

tinha acabado há pouco tempo e a esperança começava a florescer no coração das pessoas.   

 

António B. da Fonseca    
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Uma prenda de Natal 

 

Finalmente! Depois de tanto tempo naquela fábrica, rodeado de máquinas intimidantes e 

de operários cada vez mais exaustos, estava pronto para me expor numa das prateleiras da 

melhor loja de brinquedos da cidade. Melhor ainda, estava pronto para ser a felicidade de alguma 

criança neste Natal. Estava ansioso, mas tão ansioso que tinha de respirar fundo de trinta em 

trinta segundos para não desmaiar. 

 De repente, uma claridade invadiu os meus olhos e as músicas natalícias apropriaram-se 

dos meus ouvidos e penetraram no meu cérebro de uma forma tão veloz que nem me deram 

tempo de pensar se as queria, ou não, ouvir, se gostava, ou não, delas. Tudo à minha volta era 

brinquedos! Então, apercebi-me, por fim, que estava na tão desejada loja para crianças. Olhando 

em redor, espanto-me quando tomei a consciência que não eram as figuras de ação, os carrinhos 

e as bonecas que predominavam, mas sim as novas tecnologias, nomeadamente os tablets e os 

telemóveis, que tinham tanto de maravilhosas como de caras. No meio de tudo isto, surgia eu, 

um mero urso de peluche, cuidadosamente colocado numa embalagem transparente e que dizia 

no fundo “urso de peluche, cem por cento algodão, destinado a crianças, fabricado em Portugal”. 

 Fulminantemente, os meus pensamentos foram interrompidos por uns gritos estrondosos: 

 - Mãe, mãe! Olha para este ursinho! – o meu coração a bater, desenfreadamente, e a 

menina continuou – Adoro-o! Tem um pelo bege lindíssimo e o nariz é tão pequenino, que 

fofinho… - suspirou a menina de pouco mais de seis anos. 

 - Não pode ser, filha, é muito caro e o dinheiro, infelizmente, não dá para tudo… - penosas 

palavras proferidas pela mãe, que me entristeceram tanto a mim como à pobre criança. 

 Este episódio passou, e as crianças multiplicavam-se a um ritmo assombroso, das quais 

uma prendeu a minha atenção quando, com uma postura de desprezo, apontou para mim e, 

dirigindo-se ao pai, disse: 

 - Quem é que compra um urso destes? Um tablet é muito melhor! 

 Incontrolavelmente, um sentimento de raiva e de injustiça começava a tomar conta de 

mim, até que o pai do rapaz retorquiu: 

 - Sabes, filho, existem muitas crianças que não têm dinheiro para comprar tablets. Esses 

meninos ficam muito contentes se poderem ter este ursinho. Por isso não o deves desvalorizar, 

porque sem dúvida que fará o Natal de alguém muito feliz. – ao ouvir estas palavras senti o meu 

coração a acalmar. 

 O dia em que me mostrei ao mundo infantil acabou e, subitamente, o sol artificial que 

iluminava o armazém apagou-se de forma abrupta. Dos funcionários, restavam apenas os 

aromas cansados dos seus perfumes vulgares e um ou outro casaco esquecido. Este era o 

Contos de Natal 2015  -  281



momento em que todos os brinquedos, de todas as espécies eram deixados sozinhos, sem réstia 

de iluminação, numa noite fria de inverno, a uma semana do Natal. 

 Espontaneamente, e quando os meus sonolentos pensamentos estavam já a render-se à 

acalmia acolhedora da loja, um superherói ao meu lado, que ostentava, orgulhosamente, um 

corpo bem definido e musculado, interpelou-me: 

 - Eh, urso! Não adormeças… Que tal te estás a adaptar aqui, na loja? 

 - Muito bem! Hoje vivenciei alguns momentos menos bons, mas não há nada como o 

sorriso de uma criança para me colorir o dia. 

 - Concordo contigo. O sorriso de um menino ou menina é o expoente máximo da felicidade 

numa infância, especialmente agora, na época natalícia! 

 - O que eu mais gosto, sem dúvida, é a simplicidade e a inconsciência das crianças, que 

as levas a serem genuínas em todos o seus atos. Para além disso, a maioria é, também, um 

exemplo de inclusão e de igualdade, não atribuindo rótulos pré-definidos às pessoas, não 

descriminando indivíduos pela sua raça, orientação sexual ou religião, e partilhando os seus 

brinquedos entre si, não sendo, para já, dominadas pelo egoísmo e pela ganância. 

 Tamanho era o silêncio que se fazia ouvir que a nossa conversa, que entoava por todos 

os corredores, teve de ser interrompida. Nessa noite, não falei mais, o que viria, também, a 

acontecer nos dias seguintes. 

 Os dias eram verdadeiros carros de corrida que aceleravam, vertiginosamente, rumo à 

meta, o Natal. Essa meta já não estava assim tão longe, visto que era a véspera, o dia em que 

todas as famílias iam fazer as últimas aquisições. Deste modo, a loja apresentava-se mais 

frenética do que nunca, meninos a gritar por um carro, meninas a suplicar por uma boneca, mini 

atletas rompendo os corredores, impetuosamente, de um lado para o outro, à procura do 

brinquedo perfeito, os pais a berrar, os funcionários a desesperar, e tudo o que carateriza o fim 

do mundo natalício.  

 No meio de tanto rebuliço, um pequeno rapaz, num firme golpe, atirou-me para o meio do 

chão, e aí fiquei durante horas. Inacreditavelmente, nenhum adulto ousou recolocar-me na 

prateleira, nem mesmo os colaboradores do armazém. Deprimi e desisti, parecia que este Natal 

não seria a minha sorte, parecia que este Natal não seria a minha vez de levar uma criança ao 

êxtase da felicidade. 

 Foi neste momento, quando os meus negros pensamentos deambulavam já por ideias 

tristemente infelizes, que um grande homem, de mãos enormes e ásperas, encaixado na 

perfeição num belíssimo fato, pegou em mim do chão e me juntou a mais uns quantos 

brinquedos. Evidentemente, não conseguia perceber o desenrolar dos acontecimentos, nem 
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para onde este senhor, vindo do nada, nos levava, a mim, ao superherói e a outros tantos 

brinquedos. 

 A partir deste momento, tudo se tornou demasiado confuso para que fosse percetível e, 

além do mais, eram tantos os brinquedos que me rodeavam que se tornava impossível ver o que 

quer que fosse. 

 Tudo se tornou mais claro e calmo quando um ar gélido de dezembro agrediu o meu bem-

estar. Nesta altura, compreendi que estava na rua e, seguidamente, observei o mundo à minha 

volta. Não consegui tirar nenhuma conclusão sobre o lugar exato onde estava, apenas constatei 

que eu e todos os outros brinquedos nos encontrávamos à porta de uma imponente casa.  

 Inesperadamente, uma senhora de cabelos brancos e com a face envelhecida e marcada 

pelo desgaste abriu a porta e, num movimento decidido, pegou em todos nós, levou-nos para 

dentro do edifício e colocou-nos debaixo da árvore de Natal.   

 Perante o desenrolar dos acontecimentos, a minha ansiedade estava, mais uma vez, no 

máximo, bem como as dúvidas quanto ao que iria ocorrer. Contudo, no momento em que já se 

organizava uma mini conferência entre nós, uma placa à beira de uma janela destacou-se, 

divinamente, e prendeu a atenção dos meus olhos: “Instituição de acolhimento de crianças órfãs”. 

Era o que lá estava escrito e que viria a servir para interpretar o que aconteceu desde a hora em 

que o homem me escolheu do chão, até àquele momento.  

 As escassas horas que faltavam para a meia-noite passaram, rapidamente. Mais tarde, 

viria a saber que fui uma prenda de um homem amavelmente rico a uma criança órfã, mas, 

naquela hora, o que eu mais queria era testemunhar na primeira pessoa e sentir bem próximo 

de mim a felicidade de uma criança ao receber-me.  

 Fomos entregues por ordem, sendo que eu fui o último. Quando o meu coração já não se 

sentia capaz de esperar nem mais um segundo, uma voz fina e doce disse, precisamente, o que 

eu mais queria ouvir: 

 - Guidinha, este é para ti! 

 As lágrimas que os ursos de peluche estão, por lei injusta da natureza, impedidos de 

derramar, escorreram na cara da pequena e frágil menina, numa demonstração espontânea da 

sua extrema felicidade e supremo agradecimento ao anónimo sujeito que lhe havia oferecido 

tamanha alegria.  

 Pessoalmente, não podia pedir mais nada. A menina encontrou a felicidade e, dessa 

forma, também eu estava feliz. Apesar de esta experiência não ter sido o que tinha imaginado, a 

espera e a ansiedade vividas na prateleira valeram, inequivocamente, a pena. O meu sonho não 

só foi realizado, mas também duplicado e triplicado, de tal forma inimaginável, que nem consigo 

descrever. 
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 Agora, a minha árdua rotina é proteger, cuidar e brincar com esta menina, sendo, 

absolutamente, a melhor rotina que podia desejar, tudo graças à humilde generosidade de um 

verdadeiro herói. 

 A felicidade não se mede pela quantidade do que possuímos, mas pelo valor que damos 

àquilo que temos, e esta criança órfã é, para mim, o que de mais valioso posso ter. 

 

Arménio Veloso 
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O Natal na cidade Sóeu 

 

Era uma vez uma cidade, não muito longe daqui, chamada Sóeu (isso mesmo… que 

estranho nome… mas era mesmo assim que se chamava). Uma cidade como a minha e a tua, 

com prédios e casas, com pessoas apressadas para chegar ao seu emprego, e que, por vezes, 

de tão distraídas que vão, se esquecem do “Olá”, ou do “Bom dia”, até mesmo para com 

aqueles que já conhecem. Uma cidade, com muitos, muitos carros, com escolas como a tua, 

um grande hospital, alguns parques (mas podiam ser mais…muitos mais), com muitas ruas e 

grandes avenidas…e que, tal como a minha e tua cidade, se preparava para receber o Natal. 

Ora, tal como faz todos os anos, em todas as cidades do mundo que festejam o Natal, o 

Pai-Natal enviou dois dos seus duendes à cidade Sóeu, para que, escondidos nas copas 

verdes e fofas das árvores , ou debaixo das pétalas coloridas das flores maior tamanho,  

observassem a vida das crianças daquela cidade. É isto mesmo: todos os anos, bem antes que 

todos nós comecemos, sequer, a pensar no Natal, os duendes fazem-nos esta visita, com 

magia… e num sorropio … para que nunca os consigamos ver. Em boa verdade, têm muitas 

cidades a percorrer, por isso, por mais que lhes apetecesse tomar um chocolate quente num 

sofá, nadar no mar, ou correr no parque, deixam todas estas vontades para Janeiro e 

Fevereiro, tempo de umas férias bem merecidas… 

Na sua visita à cidade Sóeu, os duendes encontraram algo muito estranho… viram que 

todos, mas mesmo todos os adultos, tinham o telemóvel colado a uma das mãos. Era mesmo 

assim! Comiam apenas com uma das mãos; lavavam a cara de manhã só com uma das mãos 

também; os abraços eram pequenos, porque apertar alguém contra o peito, com um telemóvel 

na mão, é muito desconfortável; liam-se poucos livros também porque, segurar um livro apenas 

com uma das mãos, e virar as páginas, não é nada fáci!. Havia também muito poucos jogos de 

futebol, porque já estão a ver… jogar com um telemóvel nas mãos, não só pesa e incomoda, 

como também, com todo o cuidado para não o partirem, os jogadores evitavam fazer grandes 

fintas, ou dar chutos com energia. E então  jogos de andebol ou basquetebol?  Nem pensar! 

Os duendes encontraram, também, algo que os preocupou ainda mais: todas as crianças, 

mas mesmo todas, usavam um colete muito estranho, que tinha um tablet pendurado, que não 

saía nunca do colete e que tinha uma bateria vitalícia… imaginem só… uma bateria que nunca 

acaba! Então, os duendes viram naquela cidade algo que nunca tinham visto em nenhuma 

outra: os recreios das escolas eram estranhamente silenciosos, porque, imaginem , com tablet 

disponível todo dia quem é que quereria perder tempo a conversar? E correr? Estava fora de 
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questão, não fosse o tablet cair e partir-se! E dar uns chutos na bola? Como? Com o tablet 

pendurado nem sequer a viam… 

E os duendes, quando espreitavam devagarinho, e sorrateiramente, às janelas das casas, 

pela hora do jantar, viram que os jantares também eram bem silenciosos, porque… ora… como 

os pais tinham o telemóvel colado a uma das mãos, e as crianças o tablet sempre pendurado 

no colete, tinham que os aproveitar, e não se podia perder tempo a conversar… para isso 

tinham muuiittoo tempo … um dia… não sabiam muito bem quando.  

Perante tudo isto que viram, os duendes ficaram muito preocupados, porque não sabiam 

o que dizer ao Pai Natal… Não conseguiram perceber de que brinquedos as crianças mais 

gostavam; quais eram as suas histórias preferidas; o que é que as fazia rir à gargalhada; se as 

bicicletas precisavam de ser trocadas de tanto uso; se era preciso pensar numa nova bola 

porque havia já muitos furos nas mais usadas; se um cão ou um gato seria bem vindo a 

alguma casa sem que ficasse esquecido, porque tinham visto muito poucos a brincar com os 

dono…Estavam antes deitados, à porta das casas, a olhar para a lua, como se imaginassem 

que lá, talvez lhes atirassem mais vezes uma bola, ou corressem mais vezes com eles… 

Decidiram voltar depressa à oficina do Pai Natal. Aceleraram a corrida, e ao chegar à 

Noruega, atalharam por um caminho que só eles conhecem, e que vai dar direto, direto, ao 

Pólo Norte… 

Quando chegaram, contaram, ofegantes, o que tinham visto ao Pai Natal que, depois de 

os ouvir, sentou-se, pensativo, na sua cadeira de balanço… e não era para mais… porque 

seria difícil fazer chegar a magia do Natal à cidade Sóeu. 

Os duendes já conheciam o Pai Natal… sabiam que quando se sentava , na sua cadeira, 

a pensar numa solução para um problema, não deixaria de balançar e pensar, até encontrar 

uma ideia. Por isso, foram preparar-lhe uma rabanada e um chá de menta: o seu lanche 

preferido! Voltaram, depois, para os seus postos de trabalho, eles próprios também muito 

pensativos sobre o que tinham visto na cidade Sóeu. Quando se preparavam para terminar a 

quadragésima nona bicicleta, para uma menina que a tinha pedido na sua carta, ouviram da 

sala onde estava o Pai Natal: “Já sei! Ho, ho, ho !!!” . Correram, e perceberam logo, pelo olhar 

radiante do seu mestre, que tinha encontrado a ideia certa, para a cidade Sóeu. O Pai Natal 

segredou-lhes, então, ao ouvido a solução que havia encontrado e que, a julgar pelo sorriso 

dos duendes, à medida que iam ouvindo, o Pai Natal tinha mesmo acertado! Havia muito a 

fazer… Primeiro, decidiram visitar os avós de todas as crianças da cidade Sóeu. Os avós não 

viviam nesta cidade: viviam noutras cidades, ou aldeias. Os duendes e o Pai Natal visitaram 
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todos estes avós, explicando como viviam os seus filhos e filhas, genros e noras,  netos e 

netas.  

Os duendes sabiam que, de tão distraídos que andavam com os telemóveis, os adultos 

da cidade Sóeu se iriam esquecer de convidar estes avós para a ceia de Natal e mais… iam 

esquecer-se de a preparar. Então, pediram às avós, que têm sempre receitas secretas e que 

sabem fazer doçuras como ninguém (porque é impossível igualar um dos ingredientes que só 

elas sabem colocar- o mimo ), que preparassem as ceias de Natal dos seus filhos e filhas, 

genros e noras,  netos e netas. 

O Pai-Natal, bom conversador como é, dedicou-se a reunir numa grande sala com os 

avôs, para com eles acertar uma tarefa difícil. Na tarde do dia 24 de Dezembro, vestiriam um 

fato vermelho e branco, tal como o dele, com gorro e tudo, mas com uma mensagem escrita à 

frente: “Não te esqueceste de nada?”… e tocariam à porta de cada uma das casas dos seus 

filhos e netos. Todos os avôs aceitaram, CLARO!! Por isso, havia muito trabalho a fazer pelo 

duende-alfaiate, para que todos os fatos estivessem prontos no dia 24. 

O tempo passou muito, muito rápido. E o Natal não tardou a chegar… 

De cada casa destes avós, vinha um cheirinho a rabanadas acabadinhas de fazer e de 

sonhos de abóbora a mergulhar na calda doce… As ceias estavam todas em preparação, feitas 

este ano com um carinho ainda mais redobrado, pelas avós, que queriam, mais do que nunca, 

que este Natal fosse inesquecível! 

Os avôs compareceram, à hora marcada, no local combinado com o Pai-Natal. Todos já 

vestidos com os seus fatos, impecavelmente costurados pelo duende-alfaiate. Apesar de já 

bastante crescidos, os avôs sentiam aquela formiga na barriga que todos sentimos quando 

estamos prestes a fazer algo mesmo muito importante! E lá foram, de boleia, no trenó, desta 

vez gigante, em formato de autocarro. 

Um por um, os avôs tocaram à campaínha de casa dos seus filhos e filhas, genros e 

noras, netos e netas. E quando cada porta se abriu, os avôs confirmaram que era mesmo 

verdade: todos haviam esquecido a ceia de Natal, entretidos que estavam entre telemóveis e 

tablets. E, no abir de cada porta, filhos e filhas, genros e noras, netos e netas, leram, de 

imediato, a mensagem escrita no fato de cada um dos avôs, e ficaram imóveis… incrédulos… 

incapazes de dizer fosse o que fosse. Haviam esquecido a ceia de Natal, o dia de Natal, não 

tinha decorado a árvore ou construído o presépio, não tinham convidado ninguém para festejar 

com eles e há muito, muito tempo,  que não pensavam na brincadeira que mais feliz os fazia , 
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para que não a esquecessem de contar na carta ao Pai-Natal… que também não tinham 

escrito. 

Cada avô trazia uma ajuda especial: longos abraços para os filhos e filhas, genros e 

noras, e uma sessão de cócegas no chão para os netos e netas. E como que por magia, os 

telemóveis descolaram-se das mãos dos adultos e os coletes com os tablets desprenderam-se 

dos netos. 

Os avôs, filhos e filhas, netos e netas, viajaram em dezenas de trenós-autocarros, 

construídos a preceito pelos duendes para esta ocasião, e reuniram-se com as avós que, 

entretanto, orgulhosas e aliviadas por os ver, já tinham terminado de preparar a ceia de Natal. 

Cada avó recebeu o seu filho ou filha, genro ou nora, neto ou neta, com um largo sorriso e uma 

rabanada no prato… atitude típica de avó! Ah, claro, sem esquecer os avôs…que já tinham 

apetite! 

Esta noite de Natal foi longa. Longa e ruidosa, com tanta conversa, anedotas, corridas, 

escondidas, jogos, histórias e novidades partilhadas… tudo isto  já estava um pouco esquecido 

pelos habitantes da cidade Sóeu. 

E estarão vocês a perguntar: então e os tablets e os telemóveis? Ora…se os telemóveis e 

tablets pudessem falar, também eles desabafariam que já há muito queriam uma pausa, umas 

férias… quem sabe uma ceia de Natal entre eles também. Queriam continuar, sem dúvida, a 

fazer parte das vidas dos adultos e das crianças da cidade Sóeu, tal como os adultos e 

crianças não intencionavam prescindir deles, porque fazem parte da forma de comunicar de 

todos nós, nos dias de hoje. Mas com mais moderação, com tempo equilibrado e saudável, tal 

como se pretende em qualquer atividade que façamos. E aprender a fazer isto - a jogar no 

tablet, ou a usar o telemóvel com moderação- foi o presente, nesse Natal, para todos eles.  

Já agora: o presidente da câmara da cidade Sóeu, numa decisão muito difícil de tomar e 

de concretizar, mas conseguida com o acordo de todos os adultos e crianças que nela viviam, 

mudou o nome da cidade Sóeu para Tutambém. 

 

 

           Carolina Afonso 
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Maria Tília 

 

Todos os dias, Maria Tília atravessa o pátio grande da escola, em direção ao Centro de Tempos 

Livres. Perde sempre a corrida. Fica sempre para trás. Mas o sorriso grande mantém-se. Sobe 

ruborizada, com o casaco na mão, as escadas ladeadas por frondosas olaias até ao portão. 

O cabelo não é preto, mas sim de uma cor acastanhada, além de ser ralo e liso. A face é achatada 

e larga. Os olhos são oblíquos e o nariz é pequeno. 

Tem dificuldade em articular corretamente as palavras, mas sobram-lhe sorrisos e fantasias. 

Um dia na aula, a borracha caiu-lhe para debaixo da carteira. Estava a tentar recortar a estrela 

de Natal, aquela que poria, juntamente com o avô, mesmo no cocuruto da árvore!  

A professora lia um conto de Natal. 

Curvou-se sob a carteira. A borracha verde era agora um pequeno barco à deriva num mar 

revolto. Maria Tília tentou chegar ao pequeno borracha-barco que se encontrava em apuros. 

Tombava de um lado e do outro. Maria Tília gritava em surdina: 

- Ai, ai, ai! – e respondia - Está quase amiguinho, vou salvar-te! 

De repente uma chamada de atenção áspera: 

- Maria Tília! O que estás aí a fazer? 

O baque da cabeça na mesa fê-la voltar à realidade. A professora continuou: 

- Sempre na lua, sempre na lua! Tens de tomar atenção! Estamos a ler na aula! 

A campainha soou e o reboliço das pastas a fechar e cadeiras a arrastarem-se tomou conta do 

espaço. 

Maria Tília atravessou a correr com os seus colegas o pátio grande da escola, em direção ao 

Centro de Tempos Livres. As suas pernas mais uma vez não aguentaram a velocidade 

estonteante dos seus amigos e deixou-se ficar para trás, ofegante e alegre. 

À tarde, na catequese, a irmã Graça falava do poder das mãos. De ajudar, de fazer carinhos, de 

comer. Começou a ler uma história alusiva ao tema. Pediu que todas as crianças estendessem 

as mãos para poderem ver que todos tinham a mesma capacidade. Maria Tília estendeu as mãos 
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exibindo a única prega transversal que lhe marcava as suas palmas. Concentrou-se num 

pequeno ponto na parede atrás da irmã Graça que continuava a narrativa. 

O ponto começou a crescer e a mostrar o seu interior. Girava e trazia imensas coisas a esvoaçar. 

Maria Tília queria tocar-lhes e levantou lentamente a mão para as alcançar. Movia-se docemente 

para apanhar pelo menos um pozinho brilhante. Tinha já o braço esticado quando deu com a 

irmã Graça mesmo à frente do seu dedo. Sorriu! 

Enquanto esperava pelos pais, na biblioteca do Centro de Tempos Livres, apreciou todas aquelas 

lombadas alinhadinhas, como escadinhas para a fantasia. O odor dos livros era envolvente e 

aconchegante. Tirou um. Abriu-o ao meio e levou ao nariz. Era bom. 

Tentou ler as primeiras palavras. Tinha muitas dificuldades em ler. Desfolhou o livro e viu 

algumas imagens que passavam rapidamente. Parou numa delas. Tinha uma figura feminina 

com asas vaporosas. Parecia uma fada. 

Maria Tília chegou-se à janela e olhou para fora. No edifício em frente havia uma varanda e viu 

surgir através dela a fada do livro. Linda, brilhante, com asas e tudo. A fada falou para ela: 

- Maria Tília! Maria Tília! 

- Sim?  

- Maria Tília, amanhã não há escola! 

- Ai não? – Respondeu 

- Não, não, não… – disse a fada num sumiço contínuo. 

À noite, enquanto montava a árvore de Natal com o avô, Maria Tília disse-lhe: 

- Avô, sabes que eu consigo ver coisas que as outras pessoas não vêm? 

- Ah sim? 

 - Sim, respondeu. Quando os livros se abrem eu consigo ver muitas coisas bonitas. É por eu 

seu diferente dos outros meninos não é? 

- Não, não é por seres diferente. É porque todas as pessoas que leem, conseguem sonhar 

acordadas!  

O avô apertou-a junto de si e em conjunto esticaram-se para colocar a estrela. 
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Autor: Cema Coelho 
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O Natal de Artur 

Por: Dr. Sam Wan (pseudónimo) 

 

Era a primeira vez que Artur andava de avião. Ele estava ansioso para ver as casas e os 

carros lá de cima. Ver as nuvens mesmo a seu lado, como se lhes pudesse tocar. Sentir-se um 

verdadeiro piloto de aviões de acrobacias, a sua profissão de sonho para quando crescer. 

Mas a excitação estava um pouco ensombrada pelo receio do desconhecido. A vida de 

Artur estava prestes a mudar. Quando descesse as escadas do avião, já noutro país, não sabia 

ao certo o que iria encontrar. Os pais mostraram-lhe alguns livros, jornais e imagens no 

computador, nestes últimos tempos. Mas o menino ainda não entendera muito bem tudo o que 

poderia alterar-se nas suas rotinas. Neste momento, a euforia da descolagem eminente tomara 

conta de si. As preocupações logo teriam oportunidade de voltar ao seu pensamento. 

Enfim, a viagem terminou. E a aventura estava só agora a começar.  

Artur era novo demais para perceber o que o seu pai fazia todos os dias no trabalho, mas 

sabia que foi por ele que tinham vindo morar para este sítio. 

Pelo que vira desde que aterrou, aqui não era tão bonito como onde antes viviam, não 

entendia a língua que ouvia falar, nem os cheiros eram os mesmos que até agora conhecera. Os 

seus olhitos vivaços absorviam tudo o que podiam desta nova ambiência. As pessoas à sua volta 

eram todas diferentes. Pareciam saídas do livro “Gentes do Mundo” que os pais lhe haviam 

oferecido no Natal passado. 

Estava longe, mesmo muito longe de casa. O pai explicara-lhe que estava tão longe que 

até a sua escola ficava longe demais para lá poder continuar a estudar. Por agora, dissera-lhe a 

mãe, iria aprender o que precisava com a D. Angelina, uma professora portuguesa que também 

vivia naquele lugar. 

Tudo a mudar tão de repente e ainda para mais era quase Natal. Pelo menos, era o que 

ouvira toda a gente comentar antes da mudança. Não sabia em que dia estava, mas devia 

mesmo faltar pouco para o Natal, pois as lojas ao pé da sua antiga casa estavam todas enfeitadas 

com coloridas bolas e fitas natalícias. 

Será que faltava ainda menos para acabarem os seis meses que a mãe lhe dissera que 

viveriam ali, ou será que não iria ter Natal naquele lugar feio e estranho, onde ainda não vira nem 

sequer uma árvore enfeitada? Esta era talvez a maior inquietação de Artur, neste momento. 

Mas a vantagem de ter muitas coisas novas a acontecer na sua vida, era que cada 

preocupação não permanecia muito tempo na sua mente. Logo era substituída por outra mais 

urgente. 

A mãe continuava a puxá-lo pela mão, levando-o firmemente, quase arrastado através 

dos grandes salões do aeroporto, em direção a um grupo de pessoas estranhas com um cartaz 
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enorme levantado. Artur não sabia o que diziam aquelas letras nele desenhadas. Ainda não tinha 

idade para saber ler. Mas sabia que eram letras. O que será que queriam dizer? Seria coisa boa, 

ou nem por isso? Os pais pareciam contentes. Sorriam e falavam com essas pessoas numa 

língua que o pequeno não conhecia. Mas conseguia sentir-lhes o nervosismo, mesmo sem saber 

explicá-lo. 

Foram levados até um apartamento num bairro de prédios feios e com aspeto velho. 

Rapidamente se instalaram, a bagagem continha apenas algumas roupas e os livros de histórias 

que Artur tanto gostava. Sentia-se anormalmente cansado, em comparação com a energia que 

sempre tinha e que a mãe dizia não parecer acabar nunca. Deitou-se cedo nessa noite, depois 

de uma bela história contada pelo pai e pela mãe. Até esse momento fora diferente do que estava 

habituado, em que quase nunca o pai estava presente e nunca mesmo pai e mãe ao mesmo 

tempo.  

Nessa primeira noite numa cama que não era a sua, os seus pequenos olhos custaram a 

fechar-se. Até que acabou por chegar a hora em que o misto de excitação, medo e cansaço, 

resultou em sono profundo. 

O dia chegou e com ele muitas mais novidades. Pessoas novas para conhecer e tentar 

comunicar através de gestos, desenhos, e tudo o que mais se lembrasse. Os pais ajudavam e 

ao fim do dia Artur já conhecia várias palavras naquela língua estranha. Foi-se deitar mais 

animado, pois todos lhe pareceram muito simpáticos. Tinha já muitos amigos novos que lhe 

tinham ensinado brincadeiras muito divertidas. Mas tinha saudades. Sentia falta dos amigos da 

escola, dos meninos do seu bairro, dos primos, dos donos do café a que ia sempre com os pais, 

até da voz irritante da rabugenta senhora que morava no andar de cima e que costumava 

queixar-se do barulho que ele fazia. 

No dia seguinte conheceu a sua nova professora. Angelina foi muito simpática e pô-lo logo 

à vontade. O primeiro pedido que lhe fez foi para que desenhasse alguma coisa a seu gosto. 

Artur ficou a pensar um pouco, sem saber o que escolher. Gostava muito de desenhar, mas por 

estes dias não andava lá muito inspirado. Por fim, agarrou nos lápis de cera e começou a rabiscar 

no papel em branco. 

- Descreve-me o teu desenho. – pediu a professora, intrigada, sem conseguir 

compreender ao certo o que aqueles traços coloridos mostravam. 

- São os meus novos amigos, do sítio onde agora moro. 

- Porque é que desenhas-te uns tão grandes, outros tão pequenos, e cada um de uma cor 

diferente? Até parece que formam um arco-íris. 

- E formam mesmo. – respondeu Artur. – Aqui os meus amigos são de todas as cores e 

de todas as formas e tamanhos. Acho que é porque eles vieram de muitas terras diferentes. E 

tenho amigos muito altos, outros são baixos, uns são mais gordos, outros muito magros, uns têm 
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cara redonda, outros comprida, uns têm cabelos amarelos, outros castanhos, pretos e até tenho 

um amigo que tem cabelo cor-de-laranja. Vestem-se com roupas muito diferentes uns dos outros 

e então achei que eles pareciam um arco-íris. 

A aula continuou e Artur percebeu que tinha mais uma amiga neste sítio longínquo e tão 

diferente. 

Os dias foram passando. O frio aqui era mais intenso do que no seu país. Usava casacos 

mais grossos, quase que não o deixavam mover-se, mas pelo menos estava quentinho. Na 

cabeça, um gorro de pelo com orelhas engraçadas fazia-o sempre sorrir, todas as vezes que 

passava por algum vidro ou espelho e via o seu reflexo.  

O tempo continuava a custar a passar. A mãe explicara-lhe que seriam só seis meses e 

que isso passaria depressa. Ele era ainda muito pequeno para compreender quanto tempo isso 

era. Até chegou a perguntar à professora Angelina, mas mesmo assim não conseguia entender. 

Já sabia contar até muito mais do que seis, era um menino espero, todos o diziam, mas por mais 

que contasse parecia que nunca mais chegava a hora de voltarem para casa. Pelo que lhe 

diziam, já estavam ali há quase um mês, mas se cada dia demorava tanto a passar e se cada 

mês tinha tantos dias, mais do que sabia contar, então ainda faltava mesmo muito tempo para 

voltar à sua casa. 

“Amanhã é dia de Natal!” – disse a mãe. Que estranho, – pensou Artur – já enfeitámos a 

nossa árvore de Natal, mas não dei conta de comprarem as prendas. E nesta casa tão pequena, 

a mãe não conseguiria escondê-las. Será que este ano não irei ter presentes? Será que me 

portei assim tão mal? E como mudei de casa, será que o Pai-Natal conseguirá encontrar-me? 

Ao vê-lo assim tão desesperado, a mãe disse-lhe para não se preocupar porque estava 

no sítio certo para que os milagres de Natal pudessem acontecer. Artur não percebeu muito bem 

o que a mãe queria dizer, mas as suas palavras meigas acalmaram-no um pouco, e um dos seus 

livros preferidos embalou-o até adormecer.  

Passou a noite a sonhar com coisas estranhas: o Pai-Natal perdera o mapa com o 

caminho para a sua nova casa, os antigos amigos já não se lembravam dele, havia um monstro 

no seu armário que comera todos os presentes que os pais lá iam guardando…  

Acordou sobressaltado. Apesar da escuridão em que o quarto estava imerso, vislumbrou 

um raio de luz mais forte e luminoso do que o que habitualmente saia da pequena falha entre as 

ripas dos estores. Foi tudo um sonho mau! – pensou Artur. – Estou de volta à minha casa antiga! 

Correu para a janela. Abriu os estores num ápice, ansioso para confirmar a sua suspeita. 

O que viu não era afinal o prédio que costumava estar em frente ao seu, em Portugal. Mas 

também não era a mesma paisagem que via todos os dias neste novo lugar. Desviou as cortinas 

para conseguir ver melhor. A sensação que teve foi um misto de desapontamento com 

deslumbramento. O chão, as casas, as árvores, os carros… Estava tudo coberto por um grosso 
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e magnífico manto branco. Tinha nevado durante a noite. Artur nunca tinha visto paisagem mais 

bela. 

Nesse momento o seu coração encheu-se de esperança. Afinal talvez pudesse ser feliz 

neste lugar. Acabara de assistir a um milagre de Natal. Era bem possível que estivesse realmente 

no sítio certo, como a mãe lhe dissera. Agora começada a compreender. 

Correu até à cozinha, onde os pais já o esperavam com o pequeno-almoço pronto e um 

lindo bolo-rei, tão tradicional no seu país.  

- Que bom! Adoro bolo-rei!!! Posso comer uma fatia? – perguntou Artur. 

- Ainda não, meu querido! – disse-lhe a mãe. – É para levar ao Centro Internacional, para 

fazermos uma grande festa para todos. 

- Só com um bolo? – estranhou o menino. 

- Cada família faz qualquer coisa para levar e assim serão muitos bolos, outras comidas, 

bebidas, jogos… Vai ser uma grande festa. 

- Boa! Adoro festas! – exclamou Artur, quase esquecendo que não tinha presentes para 

abrir. 

No Centro Internacional, um velho armazém enorme, músicas oriundas de muitos países 

diferentes, já se faziam ouvir. Várias mesas com doces de todos os feitios, estavam postas. A 

mãe ainda conseguiu arranjar um pequeno espaço para o seu bolo-rei. Mas antes de Artur pensar 

em começar a comer, o grande grupo dos seus novos amigos veio puxá-lo por um braço, 

arrastando-o para um mundo de brincadeiras. Correram, saltaram, dançaram ao som de músicas 

com sons muito diferentes… Aprendeu novos jogos tradicionais dos vários países ali 

representados. E divertiu-se tanto que já nem pensava no Natal como habitualmente o 

costumava viver. Este Natal não tinha árvore enfeitada, não tinha presépio, nem mesmo 

presentes, mas era bem mais divertido. 

Estava Artur emerso nestes pensamentos quando começou a ouvir-se o som de sinos a 

tocar. Virou instantaneamente, tal como todas as outras crianças, os seus curiosos olhos para a 

porta do armazém.  

Numa miscelânea de cultos e tradições, por ela entrou o simpático senhor das barbas 

brancas, velho conhecido de Artur, para se juntar à festa e distribuir presentes pelas crianças. 

- Ho,ho,ho… - Era o Pai-Natal!!! 
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A ESTRELA DO OCIDENTE 

Os olhinhos de azeitona arregalavam-se em todas as direcções. Tudo era tão brilhante, 

tudo era tão bonito! Tudo era novidade. Nunca tinha visto luzinhas brilhantes, bolas coloridas, 

árvores enfeitadas … Nunca, nos seus 10 anos de vida, havia visto senão miséria, terra seca, 

casebres degradados, pessoas doentes, fome … Não gostava nem deixava de gostar da vida 

que levava. Era o que tinha e não almejava mais. Que mais poderia desejar? Não sabia da 

existência de mais nada!  

Eram quatro da madrugada, naquele dia do início de Dezembro, quando a mãe de 

Hassan o acordara suavemente. 

- Acorda, temos que partir. – Os dois tios de Hassan que, com ele e a sua mãe, 

compunham toda a família que ainda não fora assassinada, já aguardavam no exterior da 

barraca que lhes servia de abrigo. 

A criança vestiu-se, ensonada e, arrastada pela mãe, seguiu a passada dos tios. Em 

breve se juntariam a mais pessoas que ele nunca vira e, no maior silêncio, aquela massa 

humana foi avançando de esconderijo em esconderijo até avistar o mar. Tinham caminhado 

durante cinco dias e cinco noites. Acomodaram-se atrás de uns arbustos, peitos colados ao 

chão e aguardaram. As crianças adormeceram de imediato, e os adultos teriam feito o mesmo, 

não fora a adrenalina. Ninguém se mexia, ninguém falava.  

Após quatro longas horas de espera, uma luz piscou no mar. Era o sinal aguardado. Os 

adultos deitaram a correr pela areia, arrastando consigo as crianças, ainda sem perceberem o 

que se passava, ainda meio a dormir. Atropelavam-se pela ponte que os levava à barcaça que, 

esperavam eles, os transportaria para lugar seguro. Não sabiam para onde, mas isso não era 

importante, desde que fosse um qualquer lugar na Europa, onde pudessem viver em 

segurança, livres de ataques indiscriminados por parte de grupos de assassinos. Quando 

entravam numa aldeia, dizimavam sem contemplações, indiscriminadamente. Ninguém estava 

a salvo. Arriscar tudo numa viagem para a Europa era mil vezes preferível a ficar naquela 

insegurança, naquele risco permanente. 

O barco só tinha lugar para trezentas pessoas, mas carregou cerca de setecentas. Para 

os traficantes, apenas importava o dinheiro que realizavam. Que as pessoas morressem no 

mar, era-lhes indiferente. 

A viagem pelo Mediterrâneo fora atribulada. As pessoas morriam de fome, de 

desidratação, de doenças… Os que resistiram vislumbraram terra por entre vagas enormes. De 

cada vez que subiam na crista de uma onda, viam terra. Quando o barco se escondia entre 
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vagas, só viam água. E água alterada. Era um misto de emoções: já viam a terra da segurança, 

mas o mar teimava em sacudir violentamente a frágil embarcação. Acabou por suceder o pior: 

numa vaga mais forte, o barco tombou sobre o lado direito e voltou-se completamente. Ficou 

com o mastro a apontar para o escuro fundo do mar. Muitas pessoas perderam a vida de 

imediato. O pequeno Hassan conseguira agarrar-se a uma boia e, a tiritar de frio e de medo, 

aguardou. Pelos seus meios não conseguia fazer grande coisa, a não ser esperar por ajuda ou 

pela morte por hipotermia. 

Ao patrulhar a zona, um helicóptero da marinha italiana deu o alerta. Várias pessoas 

foram resgatadas, muitos corpos foram retirados do mar. No meio da confusão, uma criança 

procurava a sua família, especialmente a sua mãe. As pessoas feridas e em estado de 

hipotermia foram distribuídas por vários hospitais. Ninguém lhe sabia dizer dela. 

Não tendo encontrado a sua mãe, o pequeno Hassan foi levado com outros 

sobreviventes para um centro de acolhimento. Alguns dias volvidos, foi encaminhado para junto 

de umas pessoas que falavam uma língua estranha. Não percebia nada do que diziam. 

Fizeram-no entrar num carro novo, como ele nunca tinha visto. O barulho do motor assustava-

o, mas teve tempo para se habituar porque a viagem foi longa. O pequeno não percebia nada 

do que estava a acontecer nem sabia para onde ia. No entanto, estava quentinho e alimentado, 

pelo que não podia pedir mais. Só as saudades da mãe o faziam verter lágrimas de vez em 

quando. Adormecia e voltava a acordar no mesmo veículo. Só a paisagem ia variando. Era o 

dia quinze de Dezembro quando Hassan acordou e todos começaram a sair do carro. 

- Anda, Hassan. Chegamos a casa. – O menino não percebeu nada, mas pelos gestos 

compreendeu que deveria sair do carro. Encaminharam-no para o interior de um bloco de 

apartamentos. Subiram dois lanços de escadas e entraram num apartamento que, para a 

criança recém-resgatada, parecia um palácio. Hassan entrou a medo, e ficou encostado a uma 

parede interior. O homem que o havia trazido de Itália chamou-o e, pegando-lhe pela mão, 

conduziu até ao sofá da sala. 

- Senta-te aqui. Descansa, que a viagem foi longa. Deves estar cansado. – O pequeno 

sentou-se e deliciou-se com o conforto do sofá. Lembrou-se do tronco de madeira onde 

costumava sentar-se ao serão, a ouvir as histórias que contavam os mais velhos. As saudades 

apanharam-no de novo e enterrou a cabeça entre as mãos, lavado em lágrimas. As pessoas 

que o acolhiam compreendiam a razão daquelas lágrimas, mas não podiam fazer nada para as 

evitar. Iriam proporcionar-lhe todo o conforto, como ele nunca tinha tido, mas as saudades da 

família … Tinham sido informados de que o menino viajava com a mãe, mas não a 
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encontraram. Provavelmente seria um dos corpos que se acumulavam à espera de 

identificação. 

- Hassan, amanhã vamos comprar roupa e calçado para ti. E também temos que 

comprar a tua prenda de Natal. Agora vamo-nos deitar que todos precisamos de descansar.  

Levaram-no para um quarto como ele nunca vira, e deitaram-no numa cama como ele 

nunca ousara sonhar. Apesar do prazer que lhe davam estes confortos, o menino não 

conseguiu dormir. Fora uma mudança drástica, e custava-lhe digerir tudo o que se passara nos 

últimos dias. No entanto sentia-se bem. As pessoas tratavam-no bem, tinha comida, conforto, 

vira coisas muito bonitas – árvores enfeitadas com bolas, estrelas, luzes, tudo muito colorido, 

tudo muito brilhante, tudo fascinante … mas faltava-lhe a mãe. Se a mãe estivesse ali com ele, 

diria que estava no paraíso! Apesar de ter sofrido muito, de ter perdido quase toda a família, se 

tivesse a mãe com ele … O que ele a procurou entre as pessoas resgatadas do mar! Também 

vira serem retirados muitos corpos sem vida, e o mais certo era a sua mãe estar entre eles. 

Apesar do seu corpo pedir, a sua mente não o deixava adormecer.  

Nos dias seguintes foi uma azáfama lá em casa: barulho na cozinha, zumbido infernal 

daquilo que o menino não sabia ser um aspirador, cheiro a doces, saídas para compras, 

regresso apressado, músicas alegres nas ruas, nas lojas, em casa …. Seria sempre assim? E 

havia aquela forma de falar das pessoas que o deixava tonto. Não percebia nada do que 

diziam! 

Quando chegou o dia que Hassan não sabia ser o vinte e quatro de Dezembro, foi o 

caos total. As ruas estavam repletas de carros, as lojas apinhadas de gente, ninguém 

conseguia ir a lado nenhum. De dentro do carro o menino olhava em todas as direcções. Com 

o carro parado, ou a andar muito devagar, fixava cada pessoa, cada rosto, na esperança de 

reconhecer alguém. Mas não. Todas aquelas pessoas de pele tão clara lhe eram estranhas. 

Num momento em que estava a olhar fixamente para um homem gordo, vestido de vermelho, 

com barbas brancas a balançar uma campainha, pareceu-lhe ver um rosto familiar atravessar 

entre eles. Deu um pulo, o coração sobressaltou-se, tentou sair do carro mas não sabia como. 

Agitava-se, gesticulava, falava naquela língua que os seus benfeitores não compreendiam. 

- O que se passa, Hassan? 

Não adiantava, não era possível o diálogo. Não se queria resignar, mas não podia fazer 

nada! Estava preso naquele maldito carro, e aquelas pessoas não o percebiam! Seria mesmo 

ela? Soluçava, chorava, gesticulava, e as pessoas olhavam-no entristecidas. 
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- Coitado, o que nos quererá dizer? Olha, está ali a sair um carro! Aproveita, porque  não 

sabemos quando encontraremos outro lugar para estacionar. 

Hassan obedeceu aos braços que o retiravam do carro e queria correr mas foi impedido. 

Olhou para o lugar onde a julgava ter visto, mas viu um mar de gente. Como é que a procuro 

no meio desta gente toda? Para que lado seguiu ela? Resignou-se mas sem se resignar. O seu 

coração estava em sobressalto, e os seus olhos fixavam-se sempre que viam um véu. 

Entraram e saíram de lojas, acotovelaram-se em filas, as pessoas pegavam em coisas e 

apontavam na sua direcção, falavam-lhe, mas ele nem as ouvia. A sua mente estava ocupada 

demais para reparar no que quer que fosse. Os seus olhitos de azeitona estavam ocupados, 

concentrados. 

Quando, no final de uma tarde de compras, se dirigiam ao carro, com Hassan 

desanimado, viu-a entrar numa loja. Ninguém o conseguiu segurar. Correu em direcção a essa 

loja e empurrou, pisou, forçou a entrada. Foi então que a viu de costas, a pegar numa peça de 

roupa. Correu a pendurar-se no seu sobretudo. Quando a mulher desviou o olhar para ele, o 

pequeno apanhou um choque enorme: não era ela. A sua mente queria muito que fosse ela, 

viu-a, mas não era.  

- O que te deu Hassan? Porque fugiste? Anda, vamos para casa. – A senhora que o 

trouxera para sua casa pegou-lhe pela mão e conduziu-o de novo em direcção ao carro. O 

desânimo tomara conta dele. A esperança abandonara-o. Já não fixava nada, já não olhava 

para ninguém. De repente, ao passar junto à janela de um táxi, viu-a no interior. Não queria 

acreditar! Seria mesmo? Não seria de novo o seu cérebro a traí-lo? Tomado por um impulso 

bateu com força no vidro do carro, quando este ia a iniciar a marcha. Bateu várias vezes até 

que a senhora sentada no banco de trás se voltou e, vendo-o, entrou em pânico e começou a 

gesticular freneticamente, para com as pessoas que a acompanhavam. Passado um instante o 

carro parou no trânsito e a senhora abriu a porta de rompante, correu para Hassan e este 

atirou-se aos seus braços.  Ficaram assim, apertados um no outro, como se nada mais 

existisse. As pessoas passavam, esbarravam neles, mas nada os soltava, nada sentiam. 

Apenas os braços um do outro. Pelas suas faces rolaram grossas lágrimas que lavavam o 

chão. De repente, uma lágrima da mãe fundiu-se com uma lágrima do filho e todos puderam 

presenciar um fenómeno extraordinário: uma luz pequenina, muito brilhante, começou a subir, 

lentamente, foi crescendo, e foi plantar-se no céu, brilhando intensamente. A partir desse dia, a 

estrela do Oriente passou a ter a companhia da Estrela do Ocidente. 

Este texto não foi escrito ao abrigo do novo acordo ortográfico.                                  Frank Lima 
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                                        Caminhos de Estrelas 

Era dezembro, época de Natal. Os dias estavam soalheiros e as noites longas e frias cobriam o 

chão com gotinhas de orvalho arrepiadas ou com uma camada fina de geada, às vezes tão 

branquinha com a neve. No céu brilhavam estrelinhas cintilantes e vaidosas ensaiando brilhos 

mais intensos e luminosos  para enfeitar a mais bela das noites, a noite de Natal. 

Na cidade já havia a agitação própria da época. As ruas iluminadas, montras decoradas, 

músicas, pinheiros, estrelas, presépios, e as pessoas que se apinhavamvam nas ruas, nos 

carrros, nas lojas, num correria agitada, tão apressadas para chegar ou para partir. Mesmo 

assim  ofereciam sorrisos a quem não conheciam, eram generosas na mão estendida e todos 

naquele dia se sentiam iguais, unidos pela mesma magia que vem sabe-se  lá de onde, mas 

está no ar, pode ler-se nas estrelas que enfeitam o céu, ou nos versos de um poema, ou 

simplesmente numa palavra... 

Nessa cidade buliçosa andava também uma gatinha, toda branca com uma estrelinha  

amarelada na cabeça. Ela não se lembrava do nome mas vou chamar-lhe Estrelinha. Pois bem 

aquela jovem gatinha estava perdida, perdera-se dos seus donos, que eram a sua família, 

perdera-se da casa onde vivia. Não sabia bem como aconteceu, se a perderam ou se foi ela 

que se perdeu. 

Agora estava na rua, abandonada, desorientada, sem casa, sem rumo,  caminhou tanto, seguiu 

tantas ruas, procurou, miou, miou, mas cada vez estava mais  longe da sua casa. 

- Como seria agora a sua vida? 

Vamos seguir a gatinha e ver o que vai acontecer-lhe nesta  nova vida que está a viver. 

Por entre ruas e vielas, de noite, procura alguma coisa para comer, entre outros como ela, 

abandonados, sem casa, cheios de fome e frio, a lutar pela vida. E ali são todos iguais, mesmo 

sendo diferentes, uns grandes, outros pequenos, escuros, malhados, velhos, novos, magros 

cansados, doentes.... Mesmo assim ajudam-se, protegem-se, partilham o pouco que 

conseguem. E a gatinha assustada vai comer da refeição que um cão grande e magro partilha 

com ela. Quem diz que cão e gato não podem ser amigos?! 

Vê a cidade toda iluminada e lembra-se que é Natal. Era festejado na casa onde vivia. Lá ouvia 

histórias de encantar, espetava as unhas no pinheiro, rolavam bolinhas coloridas, tinha afagos 

e carinho, comida, água fresca, colinho e gostavam dela. E agora? Será que a procuravam, 

será que a esqueceram? Estrelinha tinha saudades dessa vida e tinha o seu coraçãozinho 

partido. 
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- Como pode um amor  acabar assim?!  

Aninhou-se e numa bolinha se enrolou e parece- me que a gatinha chorou. 

De repente, como se ganhasse asas, fugiu dali... Correu, correu, fugiu da cidade, meteu-se nos 

campos, pelo arvoredo, deu corridas e saltos por tantos caminhos,  sem destino, fugia... 

- Não faz mal gatinha há sempre um caminho e a partir do nada encontrarás outra vida para 

viver, há sempre alguém que te vai amar e querer. 

Já estava a amanhecer quando parou de corrrer. Para trás ficou a cidade agitada e ali à frente 

estava uma pequena aldeia com casinhas iluminadas, espalhadas pelo monte.  

Pareciam tão bonitas, naquele lugarejo encantado e sentia-se um doce cheiro a canela e a 

pinheiro bravo.    

Parou ali, já o sol brilhava e ouviu campainhas que chocalhavam. Eram as ovelhas que iam 

pastar e uma meiga vaquinha comia erva e pôs-se a olhar. 

Foi então que Estrelinha olhou bem para elas, havia as mães e as crias, estas tão pequeninas 

pareciam novelinhos de lã, vivos, fofinhos, a saltar, mas sempre à beira das suas  mães. 

Subiu o pastor monte acima e a gatinha comeu o pão que ele lhe deixou. A vaquinha estava a 

olhá-la, depois sacudiu a cabeça e continuou a pastar. A  gatinha lambeu a erva fresquinha e 

também comeu uma erva tenrinha.. 

Já o sol aquecia a terra e com os seus raios tão quentinhos afagou a nossa amiga gatinha e 

ela adormeceu. 

Deixemos a gatinha  a dormir... 

 Havia muita azáfama nas lindas casinhas do pequeno lugarejo. Era preciso preparar a ceia, 

tudo pronto para que nada faltasse. Havia crianças a sorrir, presépios enfeitados, bacalhau 

bem demolhado, as batatas, as couves da horta bem tenrinhas  pela geada que as adocicou. E 

na casa dos mais pobres nada faltava também, porque para aquelas gentes, todos são como 

irmãos e todos dão e partilham do que têm e o pouco se faz muito e se enche de amor o 

coração de todos. Natal é mais que uma palavra, é luz e magia que abraça o mundo todinho,  

nesse dia.  

 Era um lugar encantado perdido no meio dos  pinheiros, de dia aquecido pelos raios dourados 

do sol e de noite adormecido no bafo misterioso da neblina. Era tão longe do mundo, mas o 

mundo cabia lá e havia lugar para quantos lá chegavam.  
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Chegou a noite, todas as casinhas estavam iluminadas, lareiras acesas, as  famílias, vizinhos e 

amigos festejavam e saboreavam a ceia de Natal entre risos e alegria, partilhavam histórias de 

encantar em livros a cheirar a novo que eram lidos a várias mãos e diferentes vozes  e as 

palavras eram caminhos de estrelas, eram abraços de luz e magia e bem entrelaçados uniam. 

Mas nós vamos continuar a nossa história na casinha mais pequena e afastada que fica  entre 

giestas e pinheiros bravos. 

Lá dentro está a avó Maria, está sozinha. Tem três filhos, cinco netos, mas todos foram 

partindo um a um, estão espalhados pelo mundo. Esse mundo distante que os acolheu, outras 

gentes, outras falas, outros suspiros, outos ais, mas todos debaixo do mesmo céu salpicado de 

estrelas, todos iguais. 

- Este Natal não vem ninguém!  Não faz mal, é Natal mesmo assim! 

 Colocou um grande tronco na lareira, pôs a mesa, a toalha de linho rendada, vários pratos,  

copos, a travessa de bacalhau cozido, batatas e couves, tudo regado com um fio de azeite 

dourado. Outra travessa de rabanadas  doces e douradinhas e pratos de aletria enfeitados com 

rendinhas e corações feitos de canela pela mão, ainda firme da avó, figos secos, pinhões, 

nozes, mel  e no cento um ramo de azevinho. 

Depois de cear  deixou a mesa posta. 

-  Assim ficará até amanhã, nunca se sabe quem virá?! – repetia a avó Maria.  

Sentou- se à lareira bem quentinha  e  comeu uma rabanada docinha. 

De seguida pegou num molho de cartas atadas com uma fita dourada que guardava como um 

tesouro. Eram as cartas dos filhos e dos netos. Eram elas que os uniam, mesmo estando longe 

estavam sempre perto. A avó olhava aquelas palavras e adivinhava a sua magia... Sim porque  

a avó sabia que as palavras são como estrelas espalhadas pelos caminhos, redondinhas como 

corações, como beijos, como gotinhas de saudade, choradas de mansinho, como asas de 

pássaro, abertas em voos de esperança... As palavras são novelos de luz, basta puxar 

devagarinho e aí vão elas de mão em mão, de boca em boca, de coração em coração e vão 

mundo fora espalhando amor e unindo vidas. A avó sabe-as de cor, cada palavra, cada beijo, 

cada dificuldade sentida, cada alegria encontrada no país que os recebeu, o Joãozinho que 

anda numa escola cheia de meninos de outros países, a Margarida que já fala estrangeiro, a 

patroa que a trata tão bem, as saudades da mãe, da casa, das ovelhas, do monte, das pinhas 

que ardiam na lareira como corações em brasa, o sol tão quentinho, a água fresca da 

nascente, o bacalhau e os doces com canela, tantas saudades mãe, mas este ano não 

podemos ir, talvez no ano que vem...  
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Beijou aqueles tesouros com carinho.  Depois fitou longamente o lume que ardia em labaredas 

quentes e avermelhadas e saboreou aquelas palavras, porque as palavras são magia, são luz, 

são abraços que  entrelaçam vidas e corações,  atravessam  o céu , o oceano, o arco- íris  para 

iluminar e unir o mundo e  ninguém, mas ninguém deve ficar sozinho.             

 As palavras enchem o coração. E com o coração confortado e o sono a caminho resolveu ir 

para a cama. 

Levantou-se para se ir deitar e então olhou para o canto da cozinha onde estava o presépio. 

Era apenas um pedaço de musgo e o Menino ali deitado. Foi o único que ficou! De todas as 

figuras do presépio: Nossa  Senhora, S. José, o burrinho, a vaquinha, os reis, os pastores, a 

lavadeira, o lenhador... já não havia ninguém, também eles tinham partido. Mas o mais 

importante era o Menino e ali estava Ele...  

 A avó  pegou-lhe com carinho e colocou-o junto da lareira. 

- Aqui ficas mais quentinho meu lindo Menino. 

E o Menino abriu ainda mais os bracinhos e sorrriu com aquele gesto de amor e com aquele 

calorzinho. 

 Então a avó Maria foi para a cama e serena e calma, num instante adormeceu. 

Adormeceu a avó e adormeci eu, no cantinho da minha lareira, mas mesmo  antes de cair num 

sono profundo ainda me lembrei  da gatinha.  

- Onde  estará a Estrelinha? 

Pela manhã bem cedo acordou a avó Maria. Era dia de Natal. 

Lavou-se, penteou-se, vestiu a roupa domingueira e foi para a cozinha. 

Olhou a mesa ainda posta e reparou que do seu prato alguém comeu bacalhau e batata. Não 

estranhou, mas quando olhou para a lareira o seu coração transbordou de espanto e alegria. 

Junto da lareira, agora apagada, estava deitada uma linda gatinha, toda branca, com uma 

estrelinha amarela na cabeça e com o seu corpo de pelo branquinho aconchegava e aquecia o 

Menino. 

A avó Maria ajoelhou-se, beijou os pés do Menino, afagou a linda gatinha e exclamou: 

-  Oh, meu Menino Jesus! Que Natal abençoado!  

                                                                                                              Joana Rosa 
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CANELA, LIMÃO E MEL 

A cidade estava inundada de luzes e cânticos, por esta altura de Dezembro. As pessoas 

riam e andavam felizes, envoltas nos seus casacos quentinhos. Tudo parecia melhor, quando 

chegava o Natal. Mas para o João, um pequeno ratinho cinzento, da cidade, não. Para o João, 

este não passava de mais um dia frio de Inverno. Chegou a casa, choroso e irritado. 

-Estou farto, mamã! Detesto ser um rato! Acabo de ser insultado em frente a imensa 

gente, por uma senhora enorme! Chamou-me feio e imundo! 

-Oh, meu amor, não fiques assim, não? Sabes que essas pessoas não sabem o que 

dizem. Tu és o ratinho mais lindo do mundo! És o meu mush-mush! 

-Mush-mush, mamã?! És tão tontinha! Isso nem é uma palavra. – Riu, um bocadinho 

mais animado. 

Porém, nessa noite, por muito que tentasse, o João não conseguia dormir. Pensava nas 

palavras que tinha ouvido e na vergonha que tinha sentido. Resmungava, então, com os seus 

botões. 

-Não é justo! Eu não escolhi ser rato! Ninguém me perguntou o que queria ser, quando 

nascesse. Se queria ser grande, se queria ser pequeno, cinzento, branco… nada. Nasci assim. 

Nasci aqui… bah! E aqui está sempre frio! O tempo é mau, a vida é má! Detesto ser um rato! 

Ai, como queria estar longe! Longe destas pessoas maldosas que fogem de mim e gritam 

comigo! Sim! Queria morar num outro sítio. Um sítio qualquer. Queria viver longe destas ruas, 

cheias de trânsito e de lixo. Hum! –suspirou-  Queria viver dentro de água! Sim, isso! Dentro de 

água! Era tão bom! Porque não nasci um pato? Amarelo e fofinho! Tenho a certeza que se 

fosse um pato, ninguém fugiria de mim. É isso. Queria ser um pato!” 

Fechou os olhos com força e, de repente, sentiu-se cair numa imensidão de água! 

-O que é isto? – Gritou, enquanto olhava em volta, assustado.- Onde estou?- O João 

rodopiava sobre si mesmo e só via água. Água por todo o lado! 

-Socorro! Eu não sei nadar! Socorro! 

Mas, para sua surpresa, sabia nadar. Para maior surpresa, ainda, da sua boca saiu um 

gigantesco “qua-qua”! 
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-Qua-qua!- gritou – Qua-qua! Boa! Não acredito! Sou um pato, gente! Sou um pato! 

Girou, mergulhou, riu, agitou as asas! Como estava feliz! 

-Sou um pato! Ahahaha! “Todos os patinhos lálálálálálá”! Ahahaha! 

Quando acalmou da alegria inicial, João começou a avaliar a situação. Percebeu que 

estava num lago, mesmo no centro do parque infantil. Havia gargalhadas no ar e cheiro a 

pipocas acabadinhas de fazer! Lembrou-se que se a mamã estivesse ali, ele teria direito a uma 

ou duas pipocas doces surripiadas, disfarçadamente da máquina, quentinha. Mas, depressa, 

sacudiu esses pensamentos, enquanto ria.  

- Um pato! Ora, rica vida, não hajam dúvidas! Aqui, sim. As pessoas passam, vêem-me 

e são simpáticas. Dizem olá, atiram pão doce. Bem diferente de quando era um rato!  

E assim continuou a palrar até ao entardecer. Com a noite, foram-se as pessoas, o 

barulho, o riso das crianças. As portas do parque fecharam-se. Ficou o silêncio! A água 

começou a parecer-lhe fria e escura. Quando reparou, estava a bater o dente. Uma lágrima 

grossa rolou sobre as suas recém-adquiridas penas e caiu na água. 

-Sniff… Afinal, isto de ser pato não é como esperava. Estou sozinho. Continuo no frio! E, 

no final das contas, dormir na água não tem graça nenhuma! – suspirou.- Na verdade, não 

esperava transformar-me num pato. Falei sem pensar, sem ponderar bem. Eu nem gosto assim 

tanto de água! 

Fechou os olhos e sorriu, sonhador! 

-Eu gosto mesmo é de calor! Gosto de sentir o sol a queimar na cara e o vento a passar 

levemente! É isso! África! – gritou.- Gostava de viver em África, nas planícies africanas de que 

a mamã tanto fala! Mas não para ser um rato! Isso não! – Cerrou os olhos com mais força- Eu 

quero ser o rei da savana! Eu nasci para ser leão! 

Roar…Roar…Roar…ouvia-se ao longe. João, abriu os olhos, espantado. Bocejou com 

força e espreitou ao redor. A savana estendia-se até à linha do horizonte, sob um céu azul 

celeste e um sol laranja que sentia queimar nas costas.  

-Iupi. Agora, sim! Está sol, calor… Está tão bom! - Olhava o seu corpo e imaginava o 

porte majestoso que, com toda a certeza, teria. Imaginava a sua juba comprida e loira e sorria. 
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– Aposto que, se aquela senhora que me gritou na rua, me visse agora, fugia a tremer de 

medo! Não me insultava, com toda a certeza. Não! Não que eu, agora, sou rei!  

Rugiu, com o seu rugir mais feroz e deitou-se, de novo. 

-Está tanto calor! A mamã, quando contava histórias de África não avisou que o calor era 

assim tão intenso! E que aborrecido, isto é! Não há nada em volta. Não há pessoas, nem 

barulho. Não há poças para saltar, não há amigos para brincar, nada! Só ervas secas e sol. 

Afinal, sou rei do nada, ora! - Bocejou, novamente e dormiu. E a dormir, passou o dia inteiro. 

Não conseguia, contudo, que o sono fosse reparador. As moscas em volta, o calor 

sufocante e os ruídos estranhos em volta, incomodavam-no. João não confessava, mas temia 

o chegar da noite.  

Sentia falta dos sons aconchegantes de casa e do calor, bem diferente, dos braços da 

mãe. Já não a via há dois dias. Parecia que tinham passado anos! Ai, que saudades tinha o 

pequenito “grande rei”, da voz terna da mãe. Tentou imaginar o que ela estaria a fazer. 

A mãe, por esta altura de Natal, costumava andar numa azáfama contagiante. Decorava 

a casa toda com luzes, azevinho e estrelas douradas. Preparava petiscos deliciosos! Pelo ar, 

espalhava-se, um cheiro delicioso a canela, limão e mel.  

-Que asneira fiz! – suspirou- Eu era tão feliz! Tão mimado! O que me interessa o que os 

estranhos acham de mim? Não quero saber se fogem ou se gritam, quando eu passo! Talvez 

outros façam o mesmo, quando passam por eles. Afinal, eu não sei. Não conheço a vida deles. 

Mas conheço a minha. Tenho uma casa alegre, tenho uns papás engraçados. E tenho a cara 

mais gira do mundo, segundo a mamã! Sou o seu “mush-mush”, como ela diz sempre. Queria 

tanto voltar a ser um rato! 

 Fechou os olhos com força e repetiu bem alto: 

- Quero voltar a ser um rato! 

Abriu um olho, espreitou e … nada. À sua frente, apenas um céu escuro e estrelado, 

iluminava a savana. 

-Vá, João! Mais uma vez. – pensou- Agora com mais força! Eu quero ser um ratoooo! 
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O rugido choroso ecoou por toda a planície num tom arrastado e profundo. Nada 

aconteceu e um João muito triste e cabisbaixo, adormeceu sob um imbondeiro. 

- Joãaaooo! Acorda, João! Feliz Natal, meu mush-mush! 

João nem acreditava no que ouvia. Abriu os olhos, devagarinho, com medo de ser 

apenas um sonho. Agitou as mãos com força, sacudiu os seus bigodes de rato e correu para a 

frente do espelho. A mãe, pasmada, olhava para ele e ria, em gargalhadas sonoras.  

-O que te deu, meu piolho? O que se passa contigo? 

-Mamã, nem imaginas! Tive um pesadelo tão mau! Imagina que sonhei que já não era 

um rato. Viajei para longe de ti e do papá! Que susto tão grande, apanhei. Mas, sabes, mamã? 

Descobri que, afinal, é bom ser rato. Aliás, eu sou o rato mais feliz do mundo! 

… 

Do outro lado da vidraça, ouviam-se os passos apressados das últimas compras de 

Natal.  

 

JOÃO ALVES 
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Numa Noite de Natal 

I 

Ela queria ver o seu filho. Tocar na sua pele. Abraçá-lo. Sentir a sua frágil respiração. Mas não 

lhe deixavam. Ao contrário do bebé que entrava no mundo aos pontapés e que já nascia com 

cabelo, como se via nos filmes, esta criança não berrava. Não emitia um som. Não dava um 

único sopro.  

Mal saiu da barriga da mãe, percebeu-se que algo estava errado. Ao ser expelida do vente 

criador, ela foi expulsa do jogo da vida pelo Criador. A enfermeira, que pouco tempo antes 

segurava nos joelhos dessa mulher e dizia para puxar com força, fugia agora rapidamente com 

o manto de sangue que levaria o pequeno em travessia para outro mundo. O despertador tinha 

tocado demasiado cedo para aquela criança. 

Havia uma mancha escura no teto que parecia tomar conta de si, alastrando-se no seu 

pensamento como um cancro. Mas não era isso que lhe causava mais impressão. Era a pequena 

estátua da Virgem Maria que estava naquele quarto de hospital que lhe captava a atenção. A 

Virgem imaculada. Sem um pingo de sangue. E com um filho. 

Enquanto olhava para a imagem da Nossa Senhora com o Menino Jesus nos seus braços, só 

conseguia imaginar o que seria segurar um pedaço de si nos braços, algo a quem pudesse 

chamar de filho ou filha. 

Tudo lhe começava a soar a injustiça. O céu tinha-lhe caído em cima da cabeça e tudo não 

passava de uma ironia. Já passava da meia-noite. O calendário na parede perto da estátua de 

Maria dizia-lhe que era dia de Natal. Um dia de nascimento, não morte. 

Porém, naquele quarto só havia um menino e não era o seu menino, era o Menino Jesus, que 

sempre dormia descansado nas palhinhas e recebia todos os anos visitas de reis guiados pelas 

estrelas. Ao olhar pela janela não viu nenhuma estrela cadente. Não viu uma estrela sequer.  

Ia ser difícil adormecer naquela noite. 

 

II 

 

Ele encarava o sono como um avião. Se ele não apanhava o sono à hora exata, ele perdia o voo 

que o levava ao mundo dos sonhos. Já tinha perdidos muitos aviões na vida, ficando sempre por 

terra a olhar para eles. Não havia mais nenhum avião que o transportasse naquela noite. 
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Ele era assim obrigado a ter os seus sonhos enquanto estava acordado. Era nesta altura de 

imobilidade na cama que ele vivia realmente e intensamente. 

Ele passava as memórias a ferro e tentava dobrar as dores para guardar a um canto. 

Quando virava o travesseiro de lado, tentava mudar a face ao seu destino. Sempre sem sucesso. 

Para se contentar imaginava que era nesse momento que vivia, na verdade. Em que a sua alma 

se libertava do corpo e em que ganhava forma a sua vida. 

Foi assim que inesperadamente voltou a viver um Natal em família. A mesa estava novamente 

repleta. Num canto estava o seu falecido pai, de mão rija e trabalhadora. A mãe, a encher o prato 

do pai, como era sua obrigação. A irmã a dar de comer ao gato que pedia insistentemente 

comida, esticando-se todo no canto da mesa. Ele ainda era jovem e vivia abrigado da vida pelos 

pais, adultos a tempo inteiro. Tinha um sorriso no rosto. Era Natal. Ele esperava ansiosamente 

pelo fim da noite para receber alguma prenda. Um carrinho, uma bola, uns patins, um peão, uns 

berlindes, qualquer coisa que fosse nova.  

Não sabia se naquele momento estava a sorrir em sonhos ou na vida real.  

Foi então que se deu conta que era tudo um sonho, pois sempre que tentava esboçar um sorriso 

na vida real, o seu rosto parecia quebrar-se, ficando as rusgas espalhadas na cara em pequenos 

cacos.   

Ele deu-se conta que já não era mais uma criança, que era simplesmente um adulto a tentar 

adormecer e que a sua mulher tinha perdido um bebé, precisamente numa noite de Natal. 

Deu mais uma volta na cama. Virou a almofada. Não conseguiu mais adormecer.  

  

João Paulo Moura 
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As chancas de Natal  

  

 Acabado de abastecer no “Continente” de ao pé da porta, o pagamento 

automático foi efetuado com cartão Multibanco, a aproveitar o excedente do subsídio de 

Natal da altura. 

 Embora a esposa controlasse pelo papelucho a mercadoria a precisar, os filhos 

sempre atiravam para o carrinho de compras mais uma e outra bugiganga. O marketing 

testado para sharings de clientes, fazia posicionar certos produtos em lugares 

estratégicos, nas diferentes prateleiras, que direcionavam o olhar para bónus 

convidativos. Na saída, a “dolorosa” era ainda inflacionada com a aquisição de mais uns 

extras, nas bancas de revistas cor-de-rosa, pilhas para rádios, chicletes e outras resmas 

de miudezas de ocasião, perfilando-se como pequenos demónios na última tentação ao 

Cristo-cliente. 

 Já em casa e aquando da conferência dos produtos-preço, atira um dos garotos: 

 - Pai, esqueceste-te da minha consola de jogos que me prometeste - 

choramingou.  

 - Mãe, os Tampax não eram estes – atacou a Guida, meio dececionada. 

- Pai, prometeste-me a bicicleta para os meus anos – relembrou ainda a do meio.  

 - Vamos ver se passas de ano! 

Tentando desviar a conversa e fazer esquecer à filha mais cumprimento de 

promessas, não foram já as que estavam em lista de espera com S. Judas Tadeu e Sta. 

Bárbara, foi tempo de saborear o frango assado e as batatas estaladiças do híper.  

- Ó mulher, estás-me a ver os nossos filhos, até parece que estamos a nadar em 

dinheiro. Estes putos sabem lá o que é a vida, já compram tudo feito.  

(…) 

 Alex sentiu-se de novo criança, arrepiando os ponteiros do tempo. 

         Naquele Natal, o tempo invernoso fazia com que a campanha do tio Miguel 

ficasse mais uma vez em terra pois o mar bravio e o saco do torreão do Salva -Vidas 

prenunciavam borrasca.  

O miúdo como que adivinhava, pela tristeza da mãe, que não haveria bacalhau 

nem as batatas para a Consoada. Dinheiro era coisa rara e o livro do fiado ia-se 

avolumando na mercearia do lado, em contas de provas dos nove mais que provadas e 

que faziam inveja a um qualquer Tribunal de Contas. Todavia, a esperança de dias 

melhores sempre acontecia e a ceia de Natal sempre se compusera, não fora, em última 
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instância, uma visita meio envergonhada da mãe, na camionete do “Linhares”, ali à 

vizinha Póvoa, à casa do “Prego”, pelo empenhar do cordãozinho familiar, resgatado 

mais tarde, quando o S. Pedro atulhasse a catraia do mestre com a última réplica do 

milagre dos peixes. 

Lá pela tardinha, ainda fora marcar o ponto à catequese mas com uma 

reprimendazinha do Sr. Arcipreste, na recitação correta do Credo. Todavia, ficara 

contente pelo elogio final do Sr. Padre, aquando dos Sacramentos da Santa Madre 

Igreja, ele que os sabia de cor e salteado por tantas vezes os cantarolar à sua catequista – 

“1º Batismo, 2º Confrimação, 3º‘Caristia, 4º P’nitença, 5º ‘Trema Unção, 6º Orde e 7º 

Patrimóne”.  

Nessa noite de Natal, o garoto estava à espera de um presentinho muito especial 

do Menino Jesus. Colocara, por isso, as suas chanquitas pretas de tacholas a brilhar 

junto à chaminé, infantilmente convencido que o “carteiro” do Pai Natal o 

recompensasse das suas boas ações de escoteiro, durante o ano anterior, e mais agora 

que a professora até lhe dera um Muito Bom com um ditado de se lhe tirar o chapéu, por 

zero erros, por não tropeçar nos ésses dos botões cosidos com os zês das fanecas 

cozidas. 

Cansado das brincadeiras e já meio sonolento, adormecera mesmo em cima da 

mesa de jantar e a mãe levara-o ao colo para a cama, aconchegando-lhe os parcos 

cobertores. Ainda sem pregar sono a fundo, continuava a magicar como é que o 

gorducho do Pai Natal podia descer por aquela chaminé tão estreita e fuligenta, tentando 

alargá-la na sua fértil imaginação. Não se dando conta, sonhava já com os anjinhos. 

Manhã bem cedo, voou para a cozinha direto à chaminé.    

Que deceção!... As chancas ainda lá estavam todas arrumadinhas e até meio 

arrebitadas para cima, mas parecendo-lhe vazias. Prendas, nem vê-las! Introduziu as 

mãozitas dentro delas e sempre apalpou qualquer coisita: umas nozes, uns pinhões e uns 

figos!? Nem sabia se havia de estar triste ou contente. Ele que até esperava aquele 

carrinho dos bombeiros com rodinhas de madeira que viu no S. Bartolomeu, ou, pelo 

menos, aquelas patinhas de abrir as asas, da festa do Senhor Bom Jesus.  

Só aquilo? Será que fizera alguma asneira? Talvez!...- falou-se para dentro. 

Tristonho, correu para o quarto dos pais e aconchegou-se à mãe, meio em 

silêncio, meio interrogativo.  

- Mãe, o Pai Natal esqueceu-se das minhas prendas!? Tão poucochinhas ... 
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Esta, afagando-o, percebendo-lhe a desilusão e os olhos vidrados, murmurou-lhe 

que “ talvez o Pai Natal não tivesse tido tempo para descarregar o resto das prendas, 

pois ainda tinha de ir a outros meninos…”.  

No olhar da mãe, viu duas lágrimas que lhes escorriam rosto abaixo. Recebeu 

um grande beijo na testa.  

Percebeu então, nessa manhã, e na sua inocência de criança que tinha começado 

a crescer para a dura realidade. 

Lá fora, esqueceu de todo a sua desilusão. Parece que o Pai Natal sempre 

chegara a tempo pois logo partilhou com os seus amigos dos jogos do rapa e do peão, 

dos pinhões e até das nozes e de uma ou outra rabanada sobrada da noite anterior. 

Estava de novo feliz. 

 

 

 

Koenig 
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O sítio das maravilhas. 

 

O frio Inverno chega às estradas imperfeitas de Velvet. Velvet pertence a uma freguesia da 

Cidade de Campaniana, onde a população completa mais do que 32 659 habitantes, é das 

freguesias mais antigas da Cidade; é habitada por pessoas de todos os tipos desde negros a 

mulatos, jovens e idosos, conhecidos e desconhecidos. A aldeia rodeada de casas bastante 

apagadas pelos anos, casas que outrora foram o enfeite da cidade, pela sua beleza imperial: 

casa baixas e bastante coloridas, casas em pedra antiga, como pequenos palacios. Era assim 

a Cidade.  Rodeada pelas lisas ondas do Rio, se tornava atração para os turistas. O seu início 

e, o seu fim do dia enchiam a paisagem com um aroma frutado vindo das árvores de 

laranjeiras, e pelas árvores de jasmim. Era este clima de romance, do tipo veneziano que fazia 

dela noutras alturas um lugar paisagístico e bom casamenteiro. Porém, a vida e o tempo 

encarregaram-se de envelhecer a cidade ficando apenas na memória de quem por lá aprendeu 

a dar os primeiros passos da sua vida. 

  Aproximando-se o Natal, o Inverno rodeia as estradas imperfeitas de Velvet rezingadas, 

ora pela natureza, ora pelo tempo. Assim, nasce a história de um dos habitantes mais da 

freguesia. A história do Bernardo. Um homem já maduro, de os olhos verdes, pele suave e 

caucasiana, sempre bem vestido e charmoso e com um cheiro suave, mas que nos trespassa 

pelo nosso corpo e nos invade o coração. Era como aquele cheiro do próprio Natal, que 

estranhamente nos põe felizes, nos faz sorrir e querer mais e mais e mais. Ele era assim, o seu 

cheiro e a sua inteligência disfarçada fazia rapidamente qualquer mulher desavairar, perder-se, 

sentir-se completamente tentada e grandiosamente seduzida. Bernardo homen de poucos 

estudos, mas claro de ideia, não se colocava facilmente à mercê de qualquer mulher, ele já 

tinha o seu coração preenchido com a mulher com que mantinha um filho. Vestia-se a rigor 

consequência do seu trabalho, pertencia a uma empresa conceituada e fazia o trabalho de 

formador para os novos cadidatos da empresa. Fazia largas horas entre comboios e metro 

para chegar a casa e inversamente para o seu local de trabalho. Ele dependia dos meios de 

transporte para se deslocar pois, na sua infantilidade acrescida rejeitava a opção de conduzir. 

Não tinha carro, não tinha carta, mas vivia feliz. Fazia o que queria quando queria e quando 

precisava. Assim, ter carro se transformava num bem que dispensava estranhamente.   

Foram passando os dias e o Bernardo era subjugado pela rotina: trabalhar, cuidar da 

sua família e claramente permitir-se algumas horas de reflexão no berço da sua cama. Era um 

homem que não perdia tempo com banalidades, que se descrevia como sendo o “patrão” de 

tudo, vivia à sua maneira, sem regras. E assim impunha a sua personalidade em tudo o que 
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fazia. Certo dia, nas horas perdidas em entradas e saídas do comboio a caminho para casa 

navegou no mundo das novas tecnologias. Sentado no vagão solitário do comboio devido às 

horas, abriu o seu computador e entrou num site de conversação chat. Qual foi a sua surpresa, 

ele estava a gostar de estar aí, perdido nas horas em conversa com pessoas que nada lhe 

diziam respeito, com meros estranhos. E aí estava. Ele mal entendera que aí encontraria, a sua 

maior perdição e o seu pior vício. Entre conversas e amizades, escolheu pedir amizade e trocar 

pequenas conversas com uma desconhecida como o era, tudo nesse sítio paralelo a vida real 

do Bernardo. O desconhecido. Ele abriu pequenas conversas num chat criativo, cheio de 

panorâmas divertidos e pessoas desconhecidas que se tornavam facilmente em amigos, que 

trocavam números e conversas, onde pessoas estranhas passavam a serem pessoas 

conhecidas em um plano de tempo bastante curto.  

-Não sei, enquanto autora desta pequena história, o que há de tão especial num espaço 

fechado, mas aberto por janelas minúsculas de um computador, criando um mundo só teu, um 

mundo paralelo, completamente viciante, que faça abrir o apetite de pessoas por pessoas. O 

que levará um estranho a querer trocar pensamentos e vivências com outro estranho. O que há 

de tão comum neles que os faz em pouco tempo não viverem um sem o outro. Será que o 

mundo cá fora é tão desonesto, tão nefasto e pouco criativo, tão fragil, tão simples, tão facil. O 

que não há neste mundo nosso que há certamente nesse mundo paralelo por trás de um 

computador? Questiono-me. 

No entanto, sei o que havia de tão especial num chat na vida do Bernardo. Tinha uma 

vida de rotina como qualquer pessoal dita normal, vivia para o trabalho e para a sua família; 

tinha amigos, porém, as saídas com os amigos se tornavam apenas isso. Uma saída. 

Refugiando-se nas conversas banais de: “como está a tua mulher e o teu filho? O trabalho?” E 

umas cervejas pelo meio as coisas não eram mais do que o mesmo. Rotina. Bernardo cansado 

dessa vida que achava não se adequar a ele e que frequentemente questionava nas suas 

reflexões nocturnas, ele deixou-se envolver em conversas estranhas de um chat. Os dias iam 

passando. Numa tarde pouco animada e movimentada no seu local de trabalho, ele decidiu 

entrar em conversa com uma mulher- Eis que começa a verdadeira história. Uma tarde como 

pouco ele tinha, sentado na secretária que lhe fora imposta como sua pelo seu chefe, ele 

recebeu a resposta de uma das muitas pessoas com as que tinha tentado ter uma conversa. 

Ela em questão de segundos respondeu a pergunta que ele lhe tivera feito no dia anterior, mas 

que não tinha respondido imediatamente: Olá, estou bem e tu? – Caiu rapidamente em si, ele 

recolheu a sua postura e com um sorriso explamou: finalmente...! ela lhe tivera chamado 

atenção apenas pela sua fotografia, uma fotografia oca, sem sentido, onde não se percebia o 

rosto, mas que a ele algo lhe cativava.  
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Respondeu Bernardo: também estou bem, obrigado! Sem hesitar uma nova pergunta lhe 

surge: qual é o teu nome?  

E ela responde: O meu nome é Eva e o teu? Não é este do perfil certamente ou estou 

enganada?. 

Bernardo num sorriso pouco rebuscado disse: obviamente que não! O meu nome é 

Bernardo, por estranho que pareça estou no trabalho sem nada para fazer, ainda bem que me 

respondeste senão iria perder-me no sono. Sonhar acordado sabes?.  

Claro, percebo, não respondi antes porque durmo cedo e ontem quando enviaste a 

mensagem estava bastante ocupada, esqueci-me completamente de responder mais tarde. – 

disse Eva.  

O importante é o agora e que respondeste, assim sempre posso conversar com alguém- 

respondeu o Bernardo. 

Hoje apetecia-me fugir do trabalho e passear à beira da praia, tomar um café e olhar 

para o mar. – exclamou o Bernardo. 

O pensamento da Eva pairava algures no que o Bernardo lhe ia dizendo, era como se 

ele conseguisse trasmitir-lhe pensamentos e imagens atraves das palavras. Ela sabia que algo 

de mágico havia nele, não sabia explicar, mas algo no seu íntimo a fazia perder-se nas horas, 

agarrando cada detalhe nas palavras que ele reproduzia com todo o cuidado.Como se, ele 

estivesse a procurar palavras bonitas no google para lhe responder. Achava-o estranho, mas 

ao mesmo tempo parecia-lhe conhecido. Era um vice-versa inexplicável. Era um estranho e 

pretencioso desafio. Era algo que sabia à partida que iria leva-lá a loucura. Era ele que se lhe 

entranhava no corpo em cada palavra, em cada frase, em cada conversa onde perdia o tempo.  

Eva perguntou-lhe rapidamente o que fazia se estudava ou trabalhava? Que idade 

tinha? 

Ele respondia-lhe rapidamente a cada pergunta, sem hesitar. Ele dissera-lhe que tinha 

39 anos, que trabalhava numa empresa conhecida de Velvet e reenviando a mesma pergunta.  

Ela tinha apenas 23 anos e estaria a concluir a licenciatura em Artes. Assim, passaram-

se as horas entre conversas sem jeito, sem qualquer fundamento. Mas que nenhum dos dois 

conseguia largar. Horas foram e dias passaram. E eles continuavam a não largar-se. 

Diariamente abriam conversa. Ele soubera tudo da Eva, mas ambicionava mais e mais a cada 

dia. As suas reflexões nocturnas deixaram de ser a sua familia e passaram a funcionar como 

relogio em torno da Eva. Ele perdia-se em pensamentos, ela parecia-lhe muito astuta, 
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inteligente, diferente, ela fazia-o deseja-la. Descobrira então que se estava a perder nessa 

loucura, que não podia continuar, mas ele queria mais, queria deixar de senti-la atraves de 

palavras, queria ouvi-la, queria saber como era o tom da sua voz. Assim o fez. Nessa manhã 

acordou mais cedo, sem dar conta que não tinha dormido nada por estar desejar a Eva. Foi 

então rapidamente para o comboio como era habitual, no trajecto iniciou a conversa por chat 

com a Eva. Surgira a necessidade de chamar-lhe um nome diferente, chamou-lhe Bebe sem 

dar conta do ter feito. Desejou-lhe um bom dia. Ansioso esperava pela resposta da Eva. Entre 

o curto espaço do seu trajeto para o trabalho já tivera visto mais de cinco vezes o telemóvel 

esperando a resposta. Porém, a Eva estava com os seus amigos e era tão normal se esquecer 

do telemóvel quando estava com eles que não se lembrava da conversa de chat que tivera 

deixado inacabada no dia anterior.  

Chegando ao seu local de trabalho Bernardo olha mais uma vez para o seu telemóvel 

desejando que ela já lhe tivesse respondido. Assim foi. A Eva já teria respondido: Bebé? – 

disse Eva bastante surprendida, mas ao mesmo tempo a sua fase recriara um sorriso manhoso 

igualzinho ao de a Monalisa.  

Sim, bebé... não posso chamar te assim? Disse o Bernardo. 

Podes claro, sem qualquer problema, mas acho estranho já me chamares bebé.- 

Exclamou Eva. 

Bernardo sentiu um arrepio que lhe percorrera pelo corpo até o cabelo sentiu mexer, não 

sabia por que o tinha feito, mas continuava a sentir essa necessidade. Ela tinha-o ai, colado a 

ela, tinha-o prendido, tinha-o feito sentir uma paixão violenta e inesperada. Ele sentia que ela 

era a pessoa que tivera procurado toda a sua vida. Era estranho, porém fazia-o sentir-se vivo. 

Ele era um adulto envolvido numa paixão que nunca pesara poder acontecer, algo que não 

conseguia evitar e que não queria evitar. Paixão. Era paixão. Ele largou o telemóvel e decidiu 

fumar um cigarro à porta do seu trabalho. Questionando se o que estava a fazer era certo. Se 

ele podia desejar mais uma desconhecida do que a mulher que tinha em casa, que outrora 

amara. Acabando o cigarro, voltou à secretária, cruzou os braços, rodou a cadeira com o 

corpo. Suspirou. Não quero pensar mais!- disse em conversa com o seu próprio pensamento, 

agarrando a cabeça e suavemente descontraindo o corpo, voltou a conversa.  

Eva, desculpa, tenho de contar-te algo. Não tenho conseguido dormir. Sinto necessidade 

de ouvir-te. De ver-te. Tenho pensado muito em ti. É estranho sei, mas preciso mesmo de ouvir 

a tua voz. – Disse Bernardo 
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Também quero ouvir-te. Ontem fiquei a pensar na nossa conversa e do rumo que ela 

está a seguir. – respondeu Eva. 

Podes dar-me o teu número? Eu ligo-te assim que tiver tempo. – inquiriu o Bernardo. 

912180012- rapidamente o número foi enviado pela Eva. 

Não passou muito tempo quando o Bernardo se dirigiu novamente para a entrada do seu 

trabalho, onde habitualmente fumava e ligou a Eva.  

Na conversa pelo telefone parecia que já se conheciam há muitos anos, nada na 

conversa fazia parecer que era dois estranhos. Bernardo soltava gargalhadas sem motivo e ela 

acompanhava-o nas risadas. Eles sentiam-se através das palavras e do som. Eles beijavam-se 

a cada palavra. Assim foi. Assim passavam os dias. Ela esperava-o todos os dias a mesma 

hora na presença do telemóvel. Ele esquecia que tinha filho, que tinha a sua esposa. E 

pensava apenas nele e na Eva. Era egoista sei. Mas era um homem apaixonante. Sabia tudo. 

Sabia da vida. Sabia como conquistar. Sabia que ele era aquilo que queria ser. E ela, 

descobria-o facilmente e desejava poder beijá-lo.  

Certo dia, ela ligara numa hora pouco habitual para Bernardo (num sorriso que se 

reconhecia mesmo sendo através do telemóvel) que o iria visitá-lo nesse dia. Que estava a 

caminho de Velvet. Chegaria à estação de Velvet as 18h.  

Rapidamente o Bernardo desejou a sua chegada. Ele ainda estava no trabalho, mas a 

essa hora sem falta correria para a estação para finalmente ver a Eva. Assim foi. Às 17h55 ele 

estava na linha do comboio onde chegaria a Eva. Ainda faltavam cinco minutos. Era quase 

Natal e o frio de Inverno fazia-o tremer, mas não era só o frio que o estremecia. Ele pensava 

em como recebê-la: se a abraçaria? Se a beijaria? Se apenas lhe desse a mão? Imensas 

opções se lhe ocorriam. Finalmente, o comboio. Eva tivera chegado. Eva sai rapidamente do 

Comboio. Aí estava ela, com o seu cabelo negro comprido, a sua pele morena bem tratada, os 

seus grandes olhos castanhos. Ele avisto-a e em passos grandes e rapidos foi ao seu 

encontro. Ela trazia uma saia sensual mas bastante discreta, mas que definia ainda mais a sua 

silhueta, uns sapatos Scarpins altos quase do seu tom de pele e um bonito casaco vermelho 

aveludado. Ele guardara aquela imagem rapidamente na memória. Agarrou a sua mão e a fez 

caminhar depresa. Ela questionou- porque estamos a caminhar tão rapido? E ele numa risada 

disse- isto é o andar normal em Velvet e quero levar-te a um sítio perto que conheço e que sei 

que vais gostar- Respondeu Bernardo. 

Nos longos passos de Bernardo, Eva apertou-lhe a mão e disse: finalmente estou 

contigo, dá-me um abraço já que com a pressa que tens acho que te esqueceste. O Bernardo 
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parou instantaneamente e abraçou-a com força. Não a querendo largar mais. O abraço se 

tornou longo. Ele parou de tremer e Eva desejou que ele nunca mais a largasse.  

Dirigiram-se para um jardim à beira Rio, ele nunca mais tinha largado a sua mão. Pegou 

nela em forma de brincadeira e colocou no seu colo. Era ela. Era ela que ele tanto desejava. 

Estava aí, à sua frente. Não era só imaginação. Era mesmo ela. A mulher que ele tanto 

desejava e por quem ele tinha criado um novo mundo. Por quem ele largaria tudo e renasceria. 

Ela era perfeita aos seus olhos. Ela era alguém que o conseguia manobrar sem necessidade 

de esforço.  

Ele não conseguia falar, apenas a olhava e a sentia. Ela era dele. Ele a tinha 

conquistado. Desejava beijá-la e assim foi. Ele beijou a Eva de repente e ela se deixou levar. O 

beijo era suave, as línguas entrelaçavam-se minuciosamente uma na outra, o calor do desejo 

criava o ambiente e por sua vez se esqueciam do frio Inverno que lhes penetrava o corpo. As 

mãos começaram a fugir e as carícias se tornavam violentas. Ele beijava-a percorrendo cada 

espaço sem roupa que existisse. E ela deixava que a paixão a conduzisse. Assim passaram 

duas horas. Entre beijos e carícias. Porém, querendo sempre mais. Ele conduziu-a até à 

estação de comboio para se despedirem. E no ouvido lhe diz: não vás. Fica comigo. Ela beija-o 

e pergunta com um sorriso que lhe vinha desde a alma, queres mesmo que fique?  

Ele responde: Fica, por favor! 

Foram até ao hotel mais próximos para ela ficar essa noite. Assim foi ela desavairada e 

pairando no sítio das maravilhas deixou-se levar pelo instinto. Ele era a sua casa, ele era o que 

ela precisava. Era aquele homem adulto que a levara a cometer essa loucura de envolver-se 

com um homem casado. Ele despojava-a de culpas. Ele tinha-a conquistado até o mais 

absurdo do seu intimo. Já no elevador do hotel, eles demostravam a sua paixão. Sim aquela 

paixão violenta que quase ninguém tem o prazer de conhecer. E era isto que os tornaria 

inseparáveis. Ser algo violento. Algo que aconteceu sem ser pensado. Algo que apenas 

aconteceu. Assim, voltando ao elevador: eles agarravam-se com força um ao outro, beijavam-

se como se esse fosse o seu único dia juntos. Como se quisessem acabar com o mundo. 

Como se só eles existissem. Este amor fazia qualquer pessoa parar no tempo. Eles realmente 

eram almas gémeas separadas pelo destino. Ela completava-o em tudo e ele fazia a crescer 

inesperadamente. Entraram no quarto do hotel e ele pegou nela ao colo como se se tratasse 

de uma noite de núpcias. Aí nasceu o amor. Bernardo envolveu-se numa paixão violenta da 

qual não conseguia sair. No seu egoísmo machista se esquecia cada vez mais da sua família, 

perpetuando que a Eva seria a única pessoa existente na sua vida. E era. Ela passaria a ser a 

única pessoa viva no seu mundo paralelo. O mundo das maravilhas, onde só haveria espaço 
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para essa pessoa. A Eva. Ela que o fazia voar para longe. Longe de preocupações. Longe da 

sua família. Longe de tudo, porém, finalmente feliz. O amor. A paixão. Deu asas ao sentimento 

e começaram a configurar-se os cromossomas dentro dele, prontos para fugir e arrasar com 

tudo o que o ambiente quente lhe trazia. E ela expelia fogosos óvulos ao ataque dos seus 

soldados. O prazer. Eles deixaram-se levar pela loucura, os seus corpos suados começaram a 

expelir sentimentos. Ele beijava e acariciava cada pedaçinho do seu corpo e ela arrepiada 

infundia-se no seu corpo, havia uma dinâmica tântrica única. Eles conheciam-se sem sequer 

saber. E amaram-se pela noite fora. Exactamente na noite de 24 de Dezembro de 2015. Ele 

prefiriu uma noite de prazer, a uma noite de família. Ele tivera esquecido que era noite de Natal 

e, que angustiado pela falta de resposta da Eva ele tivera adormecido no sofá do recanto de 

relaxamento que outrora tivera criado para descansar e por a sua leitura em dia. Emergido nos 

livro e com o telemóvel na sua mão esquerda ele acordou de sobressalto. Era o seu filho: Pai, 

pai, paaaaaaiii, Acorda! Esqueces-te que hoje é Natal? 

Bernardo assustado abre os olhos, observando que tudo à sua volta mantinha-se igual 

responde: Diz filho, não esqueci que hoje era Natal! Mas, o que se passa? 

O filho responde: nada pai só vim acordar-te como a mãe mandou. Ela disse que devias 

estar entusiasmado e perdido nos teus livros. 

Bernardo com um sorriso exclamou- Sim, parece que sim. Parece que o pai só teve um 

sonho. Parece que os livros criaram um elo com a vida real do pai. Já viste, porque é bom ler?.  

Porquê pai?- disse o filho. 

Porque a leitura faz-nos viajar, faz-nos criar um mundo só nosso, faz-nos viver aquilo 

que só imaginamos e que não podemos realizar na nossa verdadeira vida.- Respondeu o 

Bernardo. 

O filho dirigindo-se para a sala numa pequena corrida abandonou rapidamente o recanto 

onde o Bernardo tivera adormecido, onde ele tivera viajado para aquilo que ele pensava estar 

acontecer. Tudo não tinha passado de um sonho. O seu subconsciente o tivera enganado. Ai e 

que partida boa que lhe tivera feito.  

Bernardo beliscou-se para comprovar que ainda não estava no sonho. Aussh!!! Afinal 

era mesmo um sonho, mas que sonho bom tive! – disse 

Mas deixa-me ver o telemóvel e ver se ela me respondeu, ou se estava enganado e 

tinha feito um “elo de leitura” com a Clara do livro que estava a ler. Ele lia: “a Insustentável 

leveza do ser” de Milan Kundera.  
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A Eva tinha respondido, a mensagem dizia: quero estar contigo, quero ver-te, tocar-te, 

sentir-te. Tem um bom Natal hoje e, por favor, lembra-te de mim. Te amo pecadinho. Beijos. 

Ele contente com a resposta, respondeu: também te amo meu pecadinho. Tem um bom 

Natal, encontrar-nos-emos em breve, tenho certeza. Beijos. 

 FIM 

Autor: Lisbeth Alidra 
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Um livro de Natal 

 

Numa aldeia remota, no interior do mundo islâmico, vive o jovem Maomé. Deve o seu nome ao 

profeta, símbolo da admiração de seus pais e família pelo caminho deste Homem santo. 

Apesar da localização da aldeia, frequentemente era local de passagem de estranhos vindos 

de terras longínquas, em busca de aventuras e da novidade visual característica da natureza 

autóctone da região. Montanhas onde a névoa matinal apelava à religião, a um Deus superior, 

como forma de interpretação e justificação de toda aquela beleza. A inspiração profunda de 

uma terra de árvores de um verde luminoso e subtil que brilha sob a intensa luz das manhãs, 

forçando o mais desanimado dos seres a uma inspiração profunda, de um ar fresco e puro, 

onde as moléculas de oxigénio dançam homogeneamente sem o incómodo de artificiais 

poluentes.  Numa dessas passagens, dois jovens oriundos do ocidente deixaram para trás nos 

aposentos que Mustafa, pai de Maomé, aluga aos viajantes, um livro. Vinham em busca do 

desconhecido e do natural e surpreendente espanto que aquelas terras de nevoeiro intenso 

suscitam na mais arrogante e indiferente das almas. A sua beleza e o imponente despertar, 

acelera o passo e o desejo de calcorrear os caminhos pedestres, ziguezague contínuo entre 

delicadas e naturais obras de arte, sensorialmente inebriantes. O livro é constituído por folhas, 

estas tiveram origem em árvores semelhantes às do caminho, sofreram uma intensa 

transformação pelas mãos de máquinas e homens a partir de outras inúmeras matérias-primas, 

moldando a sua forma e conteúdo até à sua existência final. O papel das folhas, a tinta das 

palavras, a cor das ilustrações, tudo combinado pelas mãos do génio e da criatividade humana.  

Criação singular, dotada de vida própria, capaz de nos transportar para além dos limites da 

nossa própria imaginação… Maomé não ficou indiferente, perante tal achado, objecto 

esquecido na cómoda do quarto, onde os jovens de terras longínquas haviam pernoitado. 

Enquanto a sua mãe arrumava o quarto, o jovem distraído pela descoberta do livro, deteve-se 

na rotina e perdeu-se nas páginas, nos passos de um caminho, onde cada folha era novidade. 

Belas árvores haviam sido sacrificadas, mas tinham encontrado uma nova vida nas páginas 

deste livro. O livro estava vivo, repleto de ideias, de palavras que se combinam e articulam 

numa composição fascinante sobre o Natal. Mustafa tratava do gado e intrigou-se pela 

ausência do seu filho, normalmente presente nos trabalhos diários, quando a escola não o 

ocupava. Sentado nas margens de um lago próximo da aldeia, Maomé virava delicadamente 

numa sucessão de entusiasmo e descoberta as folhas do seu novo livro, enquanto apreciava 

os tons outonais de outras folhas que enfeitavam as árvores na margem do lago. A narrativa 

fazia alusão a uma árvore diferente de todas as que conhecia, esta ornamentada com coloridos 

e animados enfeites, vencia a noturna escuridão pelo brilho e luzes que intricadamente 
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percorriam os interstícios e repousavam nos seus ramos. Fechou o livro enquanto imaginava 

em todos os pormenores a árvore do Natal. Imaginou as luzes como o brilho das gotas de 

orvalho depositadas nas folhas das árvores, num delicado equilíbrio, refletindo o sol enquanto 

deslizam entre as nervuras e saltam para uma confortável cama de folhas aos pés da árvore, 

onde Maomé gosta de se deitar enquanto observa as estrelas. Logo na primeira imagem 

decidiu que aquela árvore seria o seu próximo projecto, algo que faria em segredo, uma prenda 

para os seus pais e a sua pequena irmã. Imaginava as cores e as luzes nos olhos 

entusiasmados e cintilantes dos seus pais e principalmente da sua irmã, essa visão enchia o 

seu peito de alegria e entusiasmo, os quais seriam necessários para empreender tal obra. O 

fervoroso entusiasmo não resultava apenas de um altruísmo contido, mas também do desejo 

contemplativo de ver materializado o objecto admirado. A mente era agora uma enorme 

clareira, onde milimetricamente centrado surgia agora um elegante e vibrante pinheiro. A luz 

inundava todo o espaço envolvente num espectáculo colorido de luzes, reflexos e sombras. O 

verde da natureza e o cinzento granítico da arriba envolvente misturavam-se numa tela, 

projectada num etéreo imaginativo. Analisou todos os elementos do cenário, anotando na 

última folha do seu caderno, em forma de esboço, a arquitectura detalhada do seu projecto. A 

árvore seria uma velha amiga, emprestava-lhe a sombra no verão e partilhava consigo e família 

uma espiritual presença de vida e cor de quem resiste às agruras da vida sempre de pé. No 

tronco as rugas de uma altivez milenar, lembrando a sabedoria de alguns velhos da aldeia 

exibindo as mesmas marcas do tempo com uma sabedoria que a árvore também parecia 

transparecer. Debaixo dela nunca se sentia só… Sentia uma revigorante energia ao toque, ao 

percorrer as suas texturas rugosas contrastantes com as macias e recortadas folhas nos 

ramos, lembrando um teto vivo de unidades simétricas distribuídas num indeterminismo 

singular. A natureza gosta de cores, afinal de contas, foi a cor uma das suas principais 

estratégias para cativar a atenção das abelhas, que seduzidas pelo pólen colorido, 

disseminaram variadas espécies de flores e o seu alegre colorido pelo mundo. Os ornamentos 

seriam assim as próprias folhas, tons avermelhados a lembrar as ilustrações do livro perdido, a 

sua revelação arquetípica do natal. As luzes eram uma permanente interrogação.  

A família já havia reparado na sua ausência, mesmo quando presente, o olhar distante 

revelava uma mente a divagar muito longe nos limites da imaginação. A irmã, apesar de ter 

apenas três anos, apreciava a abstracção de forma inquisitiva e divertida, esboçando um 

sorriso onde habitam apenas as crianças. Parecia conspirar a seu favor, foi a musa inspiradora 

da fonte de iluminação, ao exibir a sua roca em forma de pirilampo. A materialização da roca 

no seu olhar, despertou inúmeras conexões das intricadas redes cerebrais, também elas fontes 

de bioluminescência! À luz da sua ideia, a árvore poderia ser iluminada por pirilampos, 

cintilantes criaturas que surgem nos meses quentes nas terras próximas das margens do lago, 
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exibindo a sua beleza colorida em diferentes tonalidades esverdeadas, amareladas e até 

alaranjadas… Diligentemente perscrutou os terrenos em redor do lago em busca de pirilampos 

adultos, tendo já visto também outras formas do seu ciclo, nomeadamente larvas e pupas. 

Admirou silenciosamente aquelas magníficas criaturas enquanto recolhia delicadamente uma 

por uma para um recipiente improvisado retirado do velho armazém de utensílios agrícolas do 

pai. Adorava a forma como eles se passeavam pela sua mão, sentindo um leve formigueiro 

denunciar os seus delicados movimentos. Sentia-se um sortudo por poder partilhar da 

companhia de tão belos animais, apreciar a sua morfologia e a vida que encerram dentro de si. 

Do infinitamente grande ao singularmente pequeno, via os pirilampos como pequenas estrelas, 

almas de luz do firmamento, na terra encontradas. Durante dois dias recolheu algumas flores 

para criar um pequeno ecossistema no terrário improvisado, de forma a garantir a 

sobrevivência dos seus amigos, embora os cientistas de acordo com o seu professor de 

ciências da terra e da vida, julguem que na fase adulta estes animais podem mesmo não se 

alimentar, dada a sua curta existência e a tarefa reprodutiva ser a sua única obsessão. Ainda 

bem, pois a ideia de ter de colocar caracóis, suscitava-lhe a imagem do sofrimento destes 

simpáticos seres na presença de seus naturais predadores. A natureza é sua conhecida, 

vantagem da sua vida rural, ensinou-lhe as leis de Deus. Os pais repararam na invulgar alegria 

e entusiasmo, sobretudo na rapidez com que se esquivava para o exterior, animado e cheio de 

determinação, lembrando um homem com uma missão. Talvez fosse o entusiasmo das férias 

grandes e a alegria dos longos dias de sol e noites estreladas. A sua energia era contagiante. 

Nessa mesma tarde subiu até ao topo da árvore, onde colocou engenhosamente os pirilampos 

fechados no interior do recipiente improvisado e distribuiu mais alguns em restantes pontos 

estratégicos delineados no seu plano original. Uniu aos recipientes cordas que se estendiam 

até ao solo de modo a libertar os pirilampos numa sequência descendente de luz do topo para 

a base do pinheiro.  Observou o cenário pela última vez, conferindo mentalmente ponto por 

ponto e esperando a colaboração dos instintos luminosos dos seus amigos. Acreditava no seu 

perdão, por os ter privado da sua valiosa liberdade e sentia no seu íntimo a compreensão das 

pequenas criaturas. Os breves lampejos multicoloridos pareciam expressar o seu desejo de 

participar em tão belo espectáculo e denotavam a ansiedade das grandes estrelas, pela 

revelação e afirmação do seu talento. Perante as indicações luminosas correu atravessando 

toda a aldeia, ao mesmo tempo que gritava pela sua família. Preocupados pela efusividade 

intempestiva da sua voz, os pais rapidamente surgiram no exterior. Perante a sua presença 

rapidamente inverteu caminho passando pelos vários aldeões que interrogavam o motivo de tal 

alarido. Anunciava o Natal, uma festa de luz, perante o olhar perplexo e confuso de todos. 

Rapidamente o seguiram, ao mesmo tempo que reparavam na forte luminosidade e do sortido 

de cores que emanava da clareira, numa aura de misticismo que apenas a natureza 
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proporciona. O mistério adensava-se e chegaram o pai e a mãe com a irmã ao colo, mesmo a 

tempo de presenciarem a libertação do último conjunto de luzes. Percebendo a importância do 

momento, numa dança de luz de sublime beleza, irradiaram todos os presentes numa espiral 

organizada de contínuo movimento em torno da árvore que arrebatada pela luz da ribalta exibiu 

as suas folhas em todos os seus tons num jogo de reflexos, lembrando uma diva em suas 

majestosas vestes. Maomé contemplava com alegria os olhos de todos os presentes, onde 

apreciava a conjugação de todas as emissões luminosas e sentia o calor suscitado na alma, no 

íntimo de todos os observadores. Pareciam crianças, maravilhados com o cenário, de tal modo 

que por momentos não fosse o tamanho e restantes características da idade e não  conseguiria 

distinguir os adultos das crianças se fosse apenas pelos olhos. O momento era único, 

conseguiu vislumbrar e concretizar o sentimento de partilha e dádiva sentido nas páginas, na 

história e nas ilustrações que atravessaram continentes e culturas até acabarem nas suas 

mãos. Percebeu na família a força motivadora da reunião, através de tradições e simbolismos, 

origem mas não fim de toda uma intenção de libertar os mais belos sentimentos da humana 

condição. As religiões partilham e encontram nas suas festividades a necessidade de ir ao 

encontro da espiritualidade traduzida numa humanidade colectiva não restringida a pequenos 

círculos mas antes como o foco de ondas de contágio sucessivas que se alastram 

harmoniosamente, lembrando o movimento concêntrico provocado pelo mais pequeno objecto 

ao cair na água. Maomé tinha iniciado esse movimento, motivado pela emoção percebida na 

transmissão cultural de rara e única beleza residente nas palavras, nas linhas, na articulação 

tornada composição e no traço ilustrativo de um belo livro de Natal!                             

Autor: Madalena Osório                             
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Conto de Natal 

 

 

Diana nasceu muito débil e com diversos problemas de saúde, inerentes 

a uma gravidez não acompanhada e com alcoolismo, dos dois progenitores. 

Após uns longos meses hospitalizada, os pais levaram-na para casa, 

contudo e apesar das recomendações dos médicos e enfermeiras, estes não 

cuidavam dela. Saiam de casa e deixavam-na sozinha. Após longas horas de 

ausência, regressavam embriagados e encontravam um bebé banhado em 

lágrimas e faminta. 

Diana passava carências de todo o tipo, desde a falta de alimentos, 

higiene, até ao carinho, essencial ao seu crescimento harmonioso. Com toda 

esta falta de cuidados, teve de ser internada outra vez, por um longo período 

de tempo. 

Os vizinhos apercebendo-se desta situação intolerável, fizeram queixa à 

segurança social. Claro está, que quando Diana saiu do hospital, não 

regressou a casa, mas foi institucionalizada, onde passou a ser muito melhor 

tratada, sobretudo no que concerne aos cuidados básicos. Os pais não 

queriam saber de a visitar e esta criança adorável, ia crescendo com os 

bocados de afeto possíveis.  

- Esta menina é tão pequenina e tão frágil e tem uns pais tão 

desequilibrados, precisava de ser adotada! disse a psicóloga da instituição. 

- Pois, mas as nossas leis de adoção têm de mudar. Não percebo 

porque deixam estas crianças ligadas a pais irresponsáveis, mais valia cortar o 

cordão umbilical com a família e irem imediatamente para uma família, que as 

acolhesse com todo o carinho de que precisam. disse a diretora. 

Diana continuava a crescer com muitas debilidades. Os seus parâmetros 

de desenvolvimento não correspondiam à idade. Era uma criança carente de 

afetos e exigia cuidados de saúde muito personalizados. 
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As profissionais da proteção de menores decidiram que ela seria 

entregue a uma família de acompanhamento, contudo sempre com o direito de 

visita semanal dos pais. 

 

 

Susana e João eram um casal muito ligado à família. Viviam num 

apartamento com os seus quatro filhos rapazes. Desejavam imenso ter uma 

menina, então resolveram tentar adotar. Foi-lhes dito que dadas as 

circunstâncias (casal de meia idade e com quatro filhos), dificilmente 

conseguiriam adotar e propuseram-lhes serem família de acolhimento. 

Falaram-lhes ao coração, dizendo-lhes que havia uma menina de um ano e 

meio que estava a precisar de uma família nas condições que eles reuniam e 

que os pais teriam o direito de a visitar uma hora por semana em local a 

marcar, mas que isso não tinha grandes probabilidades de acontecer, porque 

durante o tempo que ela permaneceu na instituição não a tinham visitados 

nenhuma vez. 

 

 

Naquele dia quente de julho a agitação era grande.  

- Quando é que vem a menina para a nossa casa? Perguntavam os 

filhos em uníssono. 

- Vamos buscá-la agora. 

Quando entraram em casa, os filhos de nove, onze, doze e quinze anos 

correram, cheio de curiosidade, para verem a menina. 

Diana estranhou a mudança, agarrando-se às pernas de Susana, não a 

deixando ir para lado nenhum, sem a sua companhia, mas rapidamente se 

entranhou naquele meio tão cheio de afeto. Ela foi ouvindo os rapazes chamar 

Susana de mãe, que depressa pronunciou essa palavra. 
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- Mãe, mãe, mãe! 

Susana deixou-se enternecer e sentiu que já não tinha quatro filhos, mas 

cinco.  

Eram uma família numerosa e feliz, apesar de todos os contratempos da 

vida. 

Contudo havia um problema. 

Um problema não! Um problemão… 

Os pais que até então nunca tinham visitado a Diana, agora que ela 

estava numa família, onde talvez pudessem vir a extorquir dinheiro, exerciam 

todos os direitos de visita e sempre com chantagens. 

- Vocês só têm essa menina porque nós deixamos! Queremos 

contrapartidas por estarem a usufruir da companhia da nossa menina. Diziam 

eles. E o bafo a álcool era levado pela aragem, impregnando a criança de 

dúvidas. Diana balançava como as folhas tristes do inverno. 

Ela encostava-se àqueles seres, à espera de uma réstia de amor e ao 

mesmo tempo olhava para a nova mãe, muito confusa, sem saber 

propriamente o que fazer. 

No final dessas visitas regressava à sua nova casa, completamente 

alterada. 

Semana após semana, as visitas repetiam-se e com elas a chantagem e 

o álcool. Cada vez a situação se tornava mais incomportável. 

A família que se tinha proposto dar um lar a uma menina, que quis o 

destino fosse a Diana, começou a desfazer o seu próprio lar. 

Um dia Susana desabafou com o marido: 

- Amo a Diana como se fosse minha filha, todavia não aguento mais esta 

situação. Temos de entregar novamente a miúda na instituição.  

- Susana, não podemos fazer isso. Estamos a falar de uma criança!... 
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- Eu sei, mas se queres preservar a nossa família e a minha sanidade 

mental, tens de concordar comigo. 

Apesar da dor e da confusão de sentimentos que enchiam as mentes de 

Susana e João, a decisão foi tomada. 

O dia adivinhava-se triste muito triste. Tinha chegado a hora de levar 

Diana… 

- Oh Meu Deus, esta situação é mais forte que eu! disse Susana. 

Lágrimas corriam nas faces dos seis membros da família de 

acolhimento, que naquele momento deixara de o ser. 

Diana foi levada em lágrimas… 

A consternação era geral… 

 

 

Contudo o casal que tinha assumido de uma forma responsável, 

devolver “a sua filha”, que já era tão amada, afirmou peremptoriamente no 

tribunal de menores, que Diana precisava urgentemente de uma vida estável e 

com amor. 

Após esta passagem de muita dor para ambas as partes, foi decidido o 

futuro de menina. Seria adotada definitivamente.  

 

Fez-se luz na vida de Diana. Finalmente o sol espreitaria por entre as 

nuvens. 

Adeus progenitores, até nunca mais. 

Tinha chegado a vez de Diana ser feliz. 

Estava um lindo dia de primavera. Corria uma doce aragem. 

Uma família desejosa de aconchegar uma filha nos braços…  
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Pegaram nela, abraçaram-na e choraram de alegria. 

Nesse dia uma estrela brilhou, com uma intensa luz. 

Era Natal para Diana e para a sua nova família, porque Natal é sempre 

que o Homem deixar que aconteça. 

E para Diana aconteceu mesmo! 

 

 

 

 

Pseudónimo 

 

Mariana Antunes 
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UM NATAL SÓ COM AMOR 

 

Era uma vez uma menina, ela tinha o sonho de ter um cão, mas não era um cão qualquer, 

tinha de ser uma menina como ela, de porte grande, mas no entanto, meiga e de olhar doce 

como uma goma, de pêlo branco, sedoso e comprido como a neve e companheira como nenhum 

humano sabe ser. Esta menina era por todos carinhosamente chamada de Magui, tinha 9 anos 

e um coração enorme, tão grande que tinha de o partilhar com esta amiga especial, a quem já 

tinha dado nome mesmo sem alguma vez a ter visto: Chamar-se-ia NAYHA.  

Magui desde á muito tempo que sonhava com a sua Nayha de dia e de noite, a todo o 

instante. Com a ansiedade que é típica da sua idade, constantemente pedia aos seus pais que 

lhe comprassem um cãozinho assim, como aquele que ela imaginava, tinha de ser igual. Mas os 

pais da Magui, achavam que não podiam ter um animal tão grande em casa e sempre lhe 

disseram que não poderia ser. 

- Vá lá papá, eu prometo que vou cuidar dela! Por favor! 

- Magui, já estou cansado de falar sobre esse assunto…a resposta é não. 

- Mamã?! 

- Não pode ser Magui, desculpa.  

Uma vez mais Magui correu para o seu quarto, voou para cima da cama e chorou. Nisto, 

ainda com os olhinhos cheios de lágrimas, fixou a sua estante de livros e de entre todas as suas 

histórias e contos, havia um, que parecia ter propositadamente brilhado para ela, levantou-se 

devagarinho e retirou-o da estante, era um conto de Natal. Nisto, a menina abriu o livro com todo 

o respeito que este lhe merecia e delicadamente, desfolhou a história, que leu com toda a ternura. 

Já no final da sua leitura, a carinha triste da Magui deu lugar ao sorriso mais rasgado e feliz que 

alguma vez tivera. Era isso, tinha descoberto a solução, não tinha de pedir aos seus pais, eles 

nunca lhe iriam dar a sua Nayha, ela iria pedir aquele que nunca lhe disse que não e que a 

conhecia tão bem: O seu querido amigo, Pai Natal. 

- Mamã, mamã! – Gritava ela ao mesmo tempo que corria para junto da mãe – posso 

escrever já a minha carta ao Pai Natal? 
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- Magui, estamos em setembro! Não é altura par escrever ao Pai Natal só em dezembro, 

quando muito em novembro, mas para já é muito cedo! – Respondeu a mãe admirada com o 

pedido. 

- Mas mamã, tem de ser! Já sei o que quero para este Natal e tenho de enviar já a minha 

carta para que o Pai Natal tenha tempo de me poder “fabricar” a prenda, é que é muito especial. 

- Magui, sabes que o Pai Natal tem muitos meninos para dar presentes não podes ser 

exigente e pedir coisas muito valiosas. 

- Eu sei mamã, mas este Natal eu só quero uma prenda, a mais valiosa de todas e o 

mais engraçado, é que o Pai Natal não vai gastar dinheiro nenhum com ela.  

- Como assim? 

- Vou pedir ao Pai Natal que este Natal me dê a Nayah. Ele não me vai dizer que não, 

tenho a certeza, porque eu acredito no Pai Natal. 

A mãe ficou admirada e enternecida com a força interior e crença da menina, mas sabia 

que o pedido desta ia contra a vontade do pai, razão pela qual lhe disse, que era um pedido 

muito exigente e que possivelmente o Pai Natal só o poderia cumprir, se ninguém lá em casa 

pedisse mais nada. Os seus irmãos teriam de estar de acordo, em que não houvesse mais 

nenhum presente para a família inteira naquele Natal.  

 Magui ficou uns segundos em silêncio e de seguida retorquiu dizendo: 

- Eu vou falar com os meus irmãos! 

Após demoradas negociações, promessas, beijos e muita persistência, Magui 

convenceu os seus dois irmãos a não pedirem nenhum presente para além da Nayah, que seria 

um pedido conjunto dos três para aquele Natal. Para que tudo fosse oficial, Magui escreveu um 

contrato que juntou à sua carta, que foi assinado pelos três irmãos, com toda a solenidade que 

lhe era devido, onde todos, se comprometiam a prescindir de todas as prendas, para que no 

Natal a família inteira recebesse uma só: A Nayah. 

Uma vez que os três irmãos estavam de acordo, a mãe não teve alternativa senão 

colocar a carta no correio. Longos foram os meses que se seguiram e que Magui ansiava que 

passassem à velocidade de um raio. Finalmente, chegava dezembro, as luzes, os brilhos, tudo 

estava mágico dentro e fora de casa e Magui, já só sentia o espirito de Natal. 
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Este natal era o mais especial de todos, era aquele em que o pinheiro parecia estar mais 

bonito que nunca, o céu parecia mais luminoso e a neve mais branca. 

Os dias foram passando… 

Na manhã da Véspera de Natal, a Magui e sua família tinham-se levantado cedo para ir 

passear na Sorte do Areal e como era habitual, aproveitavam o passeio para ir recolhendo pinhas 

e lenha para a lareira.  

Os dias eram pequenos mas muito frios. Magui como sempre era a mais ansiosa, queria 

fazer tudo rápido, como se a rapidez dos seus 9 anos a apanhar as pinhas, que ia mandando 

para o balseiro do pai, fizessem as horas passar mais depressa. É que aquele dia, não era um 

dia qualquer, era o seu dia preferido, era dia 24 de dezembro!  

Todos estavam muito ansiosos, a mãe tinha a casa e a ceia para preparar, o pai tinha 

sempre em que trabalhar, mas naquele dia, também ele tinha de ajudar nos preparativos, a irmã 

Catarina e o irmão Gonçalo, eram os mais descontraídos e também os mais velhos, achavam 

que como eram maiores, não fazia sentido acreditarem no Pai Natal, para eles o Natal eram os 

doces e os presentes, o resto…bom, sabem como são os adolescentes. 

- Papá já chega não achas? – Disse a Magui com o narizito vermelho de frio. 

- Acho que sim minha querida, já temos lenha e pinhas suficientes para nos aquecermos 

logo, enquanto esperamos a meia-noite. Vai chamar os teus irmãos e diz á tua mãe que já é para 

regressar a casa. 

Magui correu como uma flecha ao mesmo tempo que chamava por todos, tinha  pressa 

de regressar a casa para ir terminar um presente, que tal como nos anos anteriores, fazia questão 

de fazer ela mesma para o Pai Natal. Assim que entrou no seu quartinho, Magui calçou as suas 

pantufas e sentou-se na secretária a desenhar, com as mãozinhas ainda geladas de ter andado 

a apanhar pinhas. Com todo o cuidado fez um lindo desenho, o mais perfeito, o mais estrelado 

céu que iria iluminar de forma perfeita o Pai Natal a sua casa. É que naquele Natal, a Magui 

aguardava o presente mais especial de sempre, e ela sabia que só o Pai Natal, o seu grande 

amigo, o poderia dar. 

- Então Magui, estás a desenhar? – Disse a Catarina. 

- Sim! Já terminei o meu presente para o Pai Natal. Não acho justo que ele dê presentes 

a todos os meninos e ninguém se lembre de lhe dar nenhum presente a ele. – Magui correu para 
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a árvore de Natal e colocou o seu desenho dobrado a meio e escreveu: “Para o meu querido Pai 

Natal. Feliz Natal, da tua Magui”, assinou como sempre com um gorducho coração em jeito de 

ponto final e colocou um dos chocolates da sua árvore em cima para que também o Pai Natal 

comesse um doce. Nisto, Magui sentou-se e de olhar fixo no relógio da sala, ficou a olhar o 

ponteiro dos segundos correr freneticamente, tal como o seu coração ansioso. Era já hora do 

jantar, a família estava reunida à mesa, para comer o tradicional “bacalhau com todos”, como a 

mãe dizia. No final do jantar de Natal, Magui correu para o sofá e concentrada uma vez mais no 

piscar das luzes da árvore de Natal, acabando por adormecer, num sono abençoado que a 

ajudou a percorrer as tão longas horas que ainda faltavam para a meia-noite. Até que começa a 

sentir uma mão quente e macia que lhe acariciava o rosto, ao mesmo tempo que chamava pelo 

seu nome:  

- Magui…Magui…acorda! 

De repente, Magui dá um salto do sofá e de olhos arregalados, fixa a árvore de natal e 

ao descer com os seus olhinhos, repara que debaixo da mesma, estava um presente enorme, 

com um laço gigante. 

- É ela, só pode ser ela mamã!  

 A sua amiga estava ali e a ansiedade tinha dado lugar ao nervosismo. Foi avançando 

prudentemente, como que naquele momento em que se ia aproximando do presente, seu 

coração tivesse ficado com receio do que iria encontrar, mas nisto, a pequena Magui, olha para 

a sua mãe e para o seu pai, que lhe acenam com a cabeça para que avançasse. Era agora o 

momento, Magui desfez o laço com todo o cuidado, a fita cai no chão e logo começa a aparecer 

um narizito preto como o carvão, seguido do mais branquinho e fofo pelinho branco que alguma 

vez vira e que levaram aos mais doces olhos negros, que com todo o amor, reconheceram aquela 

que antes de a ver, já a conhecia e desejava tanto.  

De imediato ficaram a pertencer uma á outra. Tudo aquilo que antes impedira aquela 

amizade agora era tão pequeno. O amor havia vencido, não havia mais presentes, só um, o amor 

puro e cheio de entrega, a família tinha crescido, a Nayah chegou e com ela trouxe o maior dos 

presentes de Natal, aquele que verdadeiramente importa receber: O AMOR! Este é o espirito do 

Natal, guiando-nos pelo caminho certo que nos leva a amar a natureza e todos os seus seres. 

Feliz Natal.  

Pseudónimo: Pai Natal 
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Título: O Abrigo da Biblioteca, escrito por Rednik 
 

As portas cerraram-se mais uma vez ignorando a festividade da data. Para elas mais do que para 

quem as abria e fechava os nascimentos da Bíblia não tinham importância. O som do trinco a travar 

envolveu a biblioteca numa completa escuridão transformando o silêncio no inclino solitário da 

biblioteca. 

Quando o bibliotecário retirou a chave e a guardou no bolso, ignorava a sombra escondida dentro 

da biblioteca, o bibliotecário carregava consigo o peso das preocupações natalícias, para se 

aperceber do seu desleixo. Lá dentro evitando quebrar o silêncio das páginas adormecidas nas 

estantes edificadas, a sombra lentamente cresceu, movimentou-se e tornou-se o Sujeito. O Sujeito 

sem família, sem amigos, sem um tecto ao qual chamar seu. O Sem-abrigo. 

Lutando contra a força da dúvida, levantou-se mas sem ser capaz de ver nada. Fechou os olhos 

com força apertando-os de encontro às bochechas e esperou que os seus olhos se habituassem à 

escuridão do sossego. 

Susteve a reflexo “inspiratório” e “expiratório” dos movimentos involuntários e aguardou que os 

ruídos da rua perecessem. O ruído evaporou-se e renovou-se nas mesas das famílias onde exalava 

o doce aroma do bacalhau cozido que bailava com o das batatas cozidas banhadas no azeite fervido. 

As crianças sorriam na esperança das prendas que se avizinhavam, as mães enterneciam com a 

fronte risonha dos filhos e os pais reclamavam com os filmes já muito batidos da época natalícia.  

Quem por hábito vive o Natal junto aos amados ignora a estranha mutação do ruído desagradável 

do dia comum para o adocicado som da felicidade juvenil. 

No momento em que o Sujeito sentiu a ausência de vivalma aventurou-se a descobrir, por entre 

aquele labirinto das estórias “papeladas”, aquele edifício que seria o seu companheiro de Natal, 

seria ele que lhe faria companhia na celebração do nascimento do salvador. Vagueou sem ver. A 

visão deixou de lhe pregar partidas e habituou-se à penumbra. Os contornos deixaram de ser 

esbatidos e tornaram-se nítidos. O que antes era um labirinto agora tornava-se um conjunto de 

ruelas da lógica com uma ordem fácil e segura de si. Faziam parte das regras logicais dos anais da 

humanidade. 

Fincada a meio duma parede por trás da escada e de frente para a entrada da sala de leitura, Sujeito 

descobriu o cubículo do bibliotecário. Aproximou-se pronto a investigar, quem sabe numa das 

gavetas não se esconderia algum snack esquecido, que bela ceia seria e sempre daria para 

apaziguar o bichinho entrosado no estômago. 
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Investigou primeiro o tampo da secretária por entre a floresta de canetas, papéis e lápis. Atirou lá 

para dentro a mão não hesitando no risco em a perder embrenhada na densa floresta. Não 

encontrou nada. Abriu a gaveta e não só viu uns papéis rabiscados como também um pacote de 

bolachas vazio e uma pequena lanterna vermelha. 

Para esquecer o desânimo alumiou com a lanterna as trevas da fome disfarçada de estantes em 

repouso. A paisagem antes nítida mas cinzenta pela ausência da essência da luz ganhou novas 

cores, encheu aquele mundo a dois tons de um terceiro tom, o tom da cor. O Sujeito deslocou a luz 

através das estantes, estava curioso por saber mais sobre aquele mundo desconhecido. Queria 

conhecer o cheiro da cor, a sua sensação ao toque, o seu paladar e acima de tudo conhecer o seu 

som. 

A vontade encheu-se de esperança e o coração viu. Não estava sozinho. Em cada livro repousado 

viu estranhas criaturas escrutinarem-no. Viu pontes, pássaros e arco-íris a unirem as estórias 

encantadas. E reparou que a cada batida das asas dos pássaros nasciam letras. Ao turbilhão dos 

remoinhos de ar juntavam-se letras que se aglutinavam para formar palavras poéticas. Palavras 

com o seu idioma próprio. O idioma das fábulas. 

Sentiu aquela brisa acolhedora acariciar-lhe a face que enrubescia face a um calor confortável e 

viu-se envolver pelas palavras melódicas. 

Fez um esforço para ler as que lhe passavam na frente mas não as conhecia. Elas empurravam-no 

a seguir em frente na direcção dos livros. Muitas das vezes o que a mente não entende o coração 

acaba por adivinha. 

Seguiu aquele sopro deixando que o corrupio lhe guiasse os movimentos, como um professor guia 

o seu aluno. De lanterna em riste atreveu-se a regambolear através daquela multidão encantada e 

sentiu-se encurralado pelos olhares perscrutadores que buscavam respostas, esticou o braço e 

agarrou o primeiro livro que encontrou, necessitava daquele livro, necessitava daquele escape para 

disfarçar o seu desconforto embaraçoso. 

A agitação acalmou-se com a espectativa crescente do passo seguinte e Sujeito regozijou-se com 

aquela pequena vitória conquistada num mundo onde ele era o invasor. Sentou-se e abriu numa 

página aleatória. Guiou os dedos sobre a página e leu: 

“Os átomos são os blocos construtores da vida e dos objectos. Toda a matéria é possível de se criar 

juntando os átomos certos.” 

“Estranha curiosidade.”, pensou o Sujeito.  
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Queria isto dizer que tudo se baseava nos átomos? Seria a comida, os animais e os tectos 

resultados destes blocos? 

Deixou as interrogações flutuar no ar por entre as palavras e continuou a percorrer o livro. Buscou 

entender melhor os átomos e encontrou a tabela periódica com uma breve descrição dos átomos. 

Fechou o livro por um momento curioso por saber o seu nome. 

Numa capa azulada de couro com decorações douradas leu: “Os blocos atómicos da vida” 

Voltou à tabela periódica, suspirou fundo para suster a fome e jogou ao jogo dos arquitectos da vida. 

Girogirou pela tabela periódica observando os vários blocos construtores e tentou descobrir como 

contruir os objectos. Descobriu que o Eu se construía com a Európio. O estômago não perdoou e 

rugiu descontente alertando para a falta de Sujeito para com ele. Então descobriu que ReFeICaO 

se fazia com Rénio, Ferro, Iodo, Cálcio e Oxigénio, fazia o seu sentido. Sujeito recordou-se das 

várias vezes que a sua avó o obrigava a beber o leite. “Bebe o leite porque tem Cálcio e tu queres 

crescer forte”, talvez fosse esse o significado daquele conselho de sabedoria anciã. Que o oxigénio 

também era essencial à vida já era de conhecimento geral, já os outros átomos desconhecia o seu 

valor, mas também nunca tinha sido muito dado a essas engenheirices de estudar. Ele sabia de que 

era feito uma refeição mas não como encontrar e juntar esses blocos, isso permanecia um mistério. 

“Talvez se em vez da refeição tentar um alimento seja mais fácil.”, voltou a pensar ele.  

Então voltou a rodear a tabela periódica com os seus dedos buliçosos e encontrou BaTaTa. Uma 

de Bário com duas de Tântalo e tinha o que comer, mas se para a refeição era complicado ainda 

mais o era para a Batata que tinha dois blocos que nunca tinha conhecido.  

Descobriu também que o Ar é feito de Árgon e o LuAr duma pitada de Lutêcio com uma colher de 

chã de Argón. 

Desistiu de procurar as fórmulas dos objectos e apercebeu-se que a fome tinha acalmado, ler têm 

esse dom de nos fazer esquecer o que nos perturba e nos fazer voar pelo mundo dos sonhos 

inventados. Naquele mundo ele podia ser quem quisesse, ver mundos novos e reviver histórias 

esquecidas. Sujeito sentiu-se animado e lançou-se numa luta desenfreada contra a sofreguidão de 

querer alastrar-se para novas histórias. 

Procurou outro livro e perdeu-se na sua leitura, mas que bela família ele foi encontrar em “Os Cem 

Anos de Solidão”. Agarrado ao livro esqueceu-se que também o tempo não cessa de tocar a vida e 

que ainda tinha de pensar num plano para sair da biblioteca pela manhã. Talvez os átomos lhe 

dessem uma solução de evasão. 
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Procurou na pilha de livros amontoado pelo livro dos átomos e nele voltou a procurar a ajuda que 

necessitava para desaparecer. Já tão envolto se encontrava pelas fantasias que não foi capaz de 

reparar que sobre ele se encontravam todas as criaturas que antes o intimidavam e se deixavam 

intimidar por ele. Esse também é um dos mistérios dos livros: São capazes de criar laços aonde 

eles não existiam antes e, tal como a raposa e o principezinho unir duas pessoas num imaginário 

só deles. 

Sujeito permitiu-se um esgueiro sorriso, tinha descoberto como usar os blocos e sabia quais deveria 

juntar para obter o mais importante alimento para a felicidade. Dirigiu-se à secretária do bibliotecário, 

agarrou numa folha de papel e começou a escrevinhar as fórmulas que lhe proporcionariam a 

saciação da fome durante a vida. 

A luz do luar retirou-se para permitir que a luz do Sol despertasse o amanhecer e Sujeito de sorriso 

largo deixou o papel no tampo da secretária do bibliotecário. Ouviu o barulho da fechadura a ser 

rodada, despediu-se dos seus amigos encantados e fechando os olhos de encontro às suas 

bochechas volateou-se com o som do trinco a destravar as fronteiras dos dois mundos: o real e o 

imaginário. Quando o bibliotecário chegou à sala de leitura não viu nada, as criaturas não estavam 

lá, os livros estavam todos arrumados e a sua secretária estava inanimada no seu repouso definido. 

No entanto, no seu tampo ele descobriu uma mensagem numa letra floreada onde leu a mensagem: 

“AmORe CaPTiVAr o CoRaCaO”,  

com uns números estranhos por baixo e uma breve assinatura. “Obrigado, Guilherme” 

O que muitas vezes não percebemos é que as pessoas que vemos na rua e desconhecemos 

também têm um nome, muitas das vezes não escolheram viver sobre o pseudónimo Anónimo ou 

Sujeito. Nós o tratamos por Sujeito ao longo da história porque não lhe demos importância e não 

soubemos apreciar as pequenas coisas da vida que nos poderia ensinar. O Guilherme que era o 

Sujeito da história descobriu que para alimentar a vida tudo o que era necessário era uma receita 

muito simples. 

“Receita da Felicidade: 

100gr de Amerício, 2 colheres de sopa de Oxigénio, Rénio q.b., 200gr de Cálcio, 100gr de Fósforo, 

1 chávena de Titânio, 1 pitada de Vanâdio, 100gr de Cobalto e para terminar Rádio a gosto. Misturar 

tudo muito bem misturado. E Sonhar.” 

Sonhar é importante porque é através do sonho que o livro nasce e o impossível torna-se possível. 

Essa foi a lição que Guilherme nos quis passar. Quando o mundo real te parece triste aperta os 

olhos e deixa-te levar pelo mundo do imaginário. 
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Natal na Terra no ano de 6501 

Ricardo Lino Freixiel 

   A nave “Simbio” entrou no sistema solar e rapidamente percorreu os vários planetas até ficar 

relativamente perto do planeta Terra. Precisou de aproximadamente meia hora e de utilizar os 

estabilizadores em toda a sua potência para que os tripulantes e passageiros não sentissem o 

efeito da paralisação do complexo espacial. Sim, porque “Simbio” não é apenas uma nave. É 

um conjunto de naves de vários tipos: exploradoras, agrícolas, bélicas, de transporte, entre 

outras. Sobretudo, é constituída por dois grandes módulos: o central - o maior bloco – que está 

ligado a um outro grande bloco que é o módulo nuclear, onde se encontram os potentes 

motores que movem esta maravilha da engenharia espacial. A bordo e a viver no módulo 

central estão milhares de pessoas, completamente abstraídas dos motores que, apoiados por 

uma tecnologia sublime, não deixam perceber que habitam numa enorme metrópole flutuante. 

   A nave “Simbio” imobiliza-se por completo ao chegar a poucas centenas de quilómetros de 

distância do planeta Terra. Em todos os ecrãs espalhados pelos módulos central e de 

operações são projetadas as imagens que as potentes câmaras captam da superfície do 

planeta. Deslumbrados, os simbiosenses escrutinam atentamente a flora e fauna de um 

planeta que convida à vida. Do âmago da “Simbio” saem centenas de pequenas naves, 

completamente robotizadas, que em poucos minutos entram na superfície terrestre. As 

diretivas incluídas na sua programação são extraordinárias: de forma coordenada, centenas 

delas iniciam o processo de aragem de terras, lançando enormes nuvens de poeira na 

atmosfera seguidas por outras centenas que efetuam depósitos seletivos de árvores de fruto e 

de produção de oxigénio, na terra recém-lavrada. Paralelamente, outro conjunto significativo de 

naves, acerca-se dos rios e braços de água criando rapidamente canais de irrigação para a 

terra cultivada. Em poucas horas milhares de hectares de terras formam uma nova paisagem. 

   Enquanto todos os olhares – habituados a contemplar apenas as belezas do espaço frio e 

escuro – se concentram na natureza do planeta e nas transformações em curso, no hangar de 

naves de recreio, Diana Azevedo desloca-se sorrateiramente, evitando ser vista, para uma das 

naves em particular. Diana é uma simbiosense diferente; faz parte da Elite Administrativa. Ao 

longo do seu crescimento, recebe formação especializada em gestão e administração de 

pessoas e recursos. Apesar da sua tenra idade, a sua formação inclui treinos intensivos e 

específicos com o objetivo de ser a líder da colónia simbiosense; mesmo o comandante da 

portentosa nave terá – mal Diana conclua a sua formação – que submeter-se à liderança da 

escolhida pela Elite Administrativa. Diana entra numa das naves e aciona o protocolo de 

viagem em direção ao planeta Terra. O seu objetivo é colocar os pés em terra firme e ver o 
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planeta com os seus próprios olhos. No meio da azáfama das naves que entram e saem da 

“Simbio”, a fuga de Diana passa despercebida a todos. 

   Ao Centro Funcional chega Bral que foi convocado pelo comandante da “Simbio”, e está 

curioso sobre a razão da sua convocação. Bral cumprimenta Cabeh e questiona: 

- Algum problema, comandante? 

- Não se trata bem de um problema, Bral – responde Cabeh e prossegue: – Conheces o 

planeta que vamos colonizar? Fizeste alguma pesquisa? 

- De facto, fiz. No entanto a informação fornecida não é muita e não é clara. 

- Essa informação está filtrada. Apenas a Elite, e nós aqui no Centro Funcional da “Simbio” 

sabemos a verdade sobre este planeta. O que te vou transmitir tem que ser mantido em 

segredo. A seu tempo irei informar toda a nave. 

   Bral anuiu, conformado. Nos minutos seguintes é colocado ao corrente sobre a história da 

Terra e da Humanidade e como, em determinada altura, o planeta teve que ser abandonado. 

Poluição humana, alterações geográficas de relevo e escassez de alimentos (vegetais e 

animais) obrigaram a um abandono em massa e confuso por parte da população da Terra.  

- De qualquer forma – continuou Cabeh – o planeta continuou a ser monitorizado e 

acompanhado pela Elite Administrativa que se formou após o êxodo terrestre. As simulações 

computorizadas permitem garantir que o planeta está pronto a receber a Humanidade de volta. 

A nossa colónia é a primeira a regressar. Se tudo correr bem, iremos preparar o planeta para 

receber os nossos irmãos que continuam a vaguear pelo espaço nas outras colónias espaciais. 

- Fico satisfeito por partilhar essa informação mas continuo sem perceber porque me chamou. 

- É muito simples… 

   Quando Bral viaja pelo espaço em direção à Terra, relembra as palavras de Cabeh. Está 

extremamente curioso. Não tinham terminado a conversa, e já os Robots de Estruturas se 

tinham imobilizado e comunicado ao seu departamento da existência de construções que 

impediam a continuação do seu trabalho. Afinal, os Robots de Construção teem nas suas 

intruções a missão de preservar todas as formas de arquitetura naturais que existam. 

“Definitivamente” – pensou Bral – “o planeta já foi habitado”. Bral aterrou perto dos Robots de 

Construção imobilizados. Ainda havia muito pó no ar e teve que usar um fato de exploração 

hermeticamente fechado. Ainda não seria desta que poderia respirar naturalmente a atmosfera 

do planeta. Ao mesmo tempo, Bral percebeu que o tempo de construção iria prolongar-se 

exponencialmente, sentindo pena pelos simbiosenses que assim seriam obrigados a 
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permanecer na nave, impedidos de pisar o solo do planeta. Mas, a decisão do comandante é 

soberana e em situações em que construções naturais são encontradas, Bral tem mesmo que 

visitar o local e decidir se a nova construção prossegue, se se adapta ou se é travada para 

preservar a construção existente. Era essa a indicação de Cabeh. Preservar tudo o que fosse 

relevante na história da Humanidade. Bral entra no que parece ser um Módulo de Habitação 

acompanhado pelo seu robot assistente, Blip. Este, autonomamente, inicia também uma 

pesquisa ao local. Encontra uma caixa e abre-a, com gestos mecânicos mas ao mesmo tempo, 

delicados. Dentro da caixa… 

- Encontrei… - Diz Blip num tom digital enquanto analisa o objeto com infravermelhos. – Um 

livro. – E prossegue: – a escrita é em português. Do séc. XX. - Bral olha atento para o objeto 

que Blip segura. – O que raio é um livro? – Pensa ele, surpreso. Nos minutos seguintes Bral 

recebe de Blip a comparação com um documento digital, muitas vezes complexo, que pode ter 

várias temáticas: ficção, arte, história, romance entre muitas outras. O livro é também uma 

fonte de informações fundamentais para o ensino e conhecimento, de comunicação até entre 

culturas diferentes. Blip remata a explicação com o reparo de que todos os documentos 

eletrónicos e digitais teem no livro de papel e no papiro a sua génese. Bral comunica com 

Cabeh e coloca-o ao corrente da importância de semelhante achado: um livro escrito 

provavelmente no século XX, disponível, ali, nos primórdios do século LXVI. Cabeh autoriza 

Bral a transmitir para todos os monitores da “Simbio” a leitura efetuada por Blip. Trata-se de 

uma estória sobre o Natal. Sobre o nascimento de Jesus, uma criança e os seus pais 

perseguidos, para serem mortos. Bral e toda a população da “Simbio” – tripulantes e 

passageiros – escutam atentamente a leitura digitalizada e impessoal de Blip. Praticamente 

todos estranham a estória, e em especial uma palavra: milagre. 

   Entretanto, Diana passeava deslumbrada com a imponência do local. Estava numa zona 

densamente florestada e agradável mas havia qualquer coisa que a estava a incomodar. 

Sentia-se observada. Um barulho subtil fê-la olhar para umas árvores. Diana arrepiou-se. 

Nunca lhe tinha acontecido tal e teve medo. Com razão pois um tigre saía do meio das árvores, 

na sua direção com passos lentos e ar ameaçador. O animal, completamente desconhecido 

para ela, teria mais de meio metro de altura. Com passos lentos moveu-se lateralmente dando 

a perceber que teria mais de um metro de comprimento. Como Diana é uma escolhida da Elite, 

é constantemente monitorizada pela sua própria indumentária e o aumento do seu ritmo 

cardíaco inicia um protocolo de alerta na “Simbio”. As câmaras de alta resolução procuram-na, 

encontram-na e a sua situação passa a ser visualizada em todos os monitores da nave. É 

muito mau para uma colónia perder um eleito da Elite. A colónia passará a ser desprezada e 

ostracizada pelas outras. A bordo da “Simbio” todos se apercebem da gravidade da situação. 
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Enraivecido, Cabeh olha pelos monitores e depois à sua volta. Não compreende como é que 

Diana está no planeta, sozinha e exposta. Inutilmente pensa nas várias soluções para a 

resgatar mas, todas são inexequíveis. O protocolo de alerta chega também até Bral. Blip 

interrompe a leitura do livro e projeta a imagem holográfica e tridimensional transmitida pelas 

câmaras da “Simbio”. Bral reage. Corre rapidamente para a sua nave sendo imediatamente 

seguido por Blip. Enquanto se deslocam para as coordenadas recebidas com as imagens, Bral 

consulta o computador de bordo. A informação é preocupante: trata-se de um tigre, um animal 

supostamente extinto no planeta Terra. Bral interroga o computador sobre que medidas podem 

ser usadas contra o animal. Na resposta, e entre as várias armas – indisponíveis – há uma que 

deixa Bral a pensar: “Fogo”. Na “Simbio” as pessoas estremecem e temem o pior. Nunca 

tinham estado tão próximos de uma situação tão delicada. A morte de Diana está eminente, e 

tudo indica que será um fim macabro e desumano. Bral exige do computador de bordo da sua 

pequena nave a velocidade máxima e o cálculo otimizado para colocar a nave entre Diana e o 

tigre. Como uma peça desenhada para o efeito a nave posiciona-se entre eles, precisamente 

quando o tigre arqueava o corpo e preparava o salto mortal. Bral ordena a imobilização 

completa da nave e em seguida, com os motores traseiros virados propositadamente para o 

animal selvagem comanda a ativação dos motores ao máximo. “Resultou!“ Pensa Bral, e 

enquanto o animal foge dos potentes motores de volta para a floresta a porta lateral da nave 

abre-se para Diana entrar. Na “Simbio” todos respiram de alívio pelo salvamento efetuado in 

extremis. Bral dá ordens ao computador da nave para voltarem à “Simbio” perante o olhar 

reconhecido e grato, de Diana. Blip informa: 

- Efetuei a comparação da nossa Unidade de Tempo com os dados obtidos do livro. 

- Sim? – Pergunta Bral, intrigado. 

- Pelo calendário gregoriano usado no planeta Terra, hoje é o dia 25 do mês de dezembro do 

ano 6501. É Natal. 

Diana olha para ambos, sem os conseguir compreender.  

- Natal? Livro? Do que estão a falar? – Pergunta com a respiração ainda ofegante. 

- É Natal e houve um milagre - acrescenta Bral ao raciocínio de Blip. – Onde é que já lemos 

sobre isto? – E dizendo isto olha para a consola onde repousa um livro do século XX sobre o 

Natal. Terá sido o livro que o inspirou a resgatar Diana? Bral sorri… 
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Dádivas de Maria  

Rô Mierling 

 

Eu moro nessa vila desde que eu era mocinha. Minha mãe e meu pai moravam aqui, e meu irmão mais 

velho também. Meu pai morreu de câncer, minha mãe morreu em um acidente de carro. Eu tinha quinze 

anos quando perdi meu pai e vinte e cinco anos quando perdi minha mãe. Meu irmão não quis mais morar 

aqui na vila, saindo pelo mundo afora para tentar ganhar uma nova vida deixando para trás as tristezas 

que a morte de meus pais provocou. 

E eu fiquei aqui sozinha, na vila que me traz tantas recordações, boas e ruins. Nunca fui de fugir de 

nada, sempre entendi que as alegrias e tristezas é que constroem uma vida. Se fossemos somente esperar 

pelo que é bom da vida não seríamos seres humanos evoluídos e completos. Acredito que todos devem 

estar preparados para os golpes que a vida, com certeza, vai dar. Eu sempre pensei assim, até quinta feira 

quando tudo mudou na minha vida. 

Moro na casa número 20 de uma vila afastada de tudo. A cidade a que pertence nossa vila fica do outro 

lado da estrada interestadual que nos une ao resto do mundo. Temos montanhas e isolamento quase o ano 

todo. Mas quando saio e olho as outras casas da nossa vila, vejo que muitos aqui são felizes, ou pelo 

menos parecem felizes. Temos todos os tipos de pessoas e vidas aqui, cada um com sua história, seus 

dilemas e alegrias. Não posso dizer que o ar isolado da nossa vila nos faz infelizes. 

E parece que nesse Natal específico tudo está mais agitado, algo está no ar, algo que não estava no ar 

no ano passado. É como se esse ano fosse especial, diferente, não sei bem explicar como nem por que. 

Quem sabe a diferença está dentro de mim? 

Semana passada, quando voltei da cidade, vi que alguns moradores estavam montando uma árvore 

grande na entrada da vila, e alguém teve a ideia de colocar embaixo da árvore, uma caixa de madeira onde 

todos os moradores podem colocar seus pedidos de Natal. Algo simbólico, feito mais para as crianças, e 

quem sabe um ou outro sonhador já adulto, todos na esperança de que na véspera do dia 25, o Papai Noel 

venha e leve seus pedidos deixando em troca, presentes. 

Eu não posso deixar de sorrir, a evolução chegando a muitas cidades e nossa vila tentando reacender 

nos corações dos pequenos o desejo e esperança de renovo nos últimos dias do ano. É uma boa tentativa, 

com certeza. Confessando um pequeno pecado meu, digo que espiei dentro da caixa um dia desses, acho 

que na terça feira, e vi que muitos papeizinhos estavam lá dentro esperando por algo. 

Não posso deixar de achar isso uma coisa muito singela e simbólica. O que vai acontecer quando o dia 

25 chegar e os papéis não tiverem saído da caixa? Será que quem a projetou não pensou nisso ou terá ela 

tido outra ideia? Eu queria muito ver esse desfecho, mas na quinta feira minha vida mudou. 
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As dores era maiores, os zunidos na cabeça, as tonturas, os desmaios. E eu morando sozinha, estava 

correndo risco de vida se caísse no banheiro, por exemplo, e apesar de viver muito bem com minha 

solidão, não quero ser encontrada morta dentro de um banheiro frio. 

Portanto, fui ao médico na cidade, mas não resolveu muita coisa. Tive que ir a outra cidade, uns 100 

quilômetros de distância da vila, lá o médico me recomendou fazer exames, e na quinta-feira eu fui buscá-

los. 

Quem diria, não é mesmo? Logo eu que sempre racionalizei cada momento da minha vida, bom e mau, 

tentando aprender com tudo, e tirar experiências dos tropeços, fui pega desprevenida e tive uma crise de 

choro e desespero. Mas tudo bem, agora já estou mais calma e conformada. Acho que o destino escreve 

uma história para cada um de nós, e nada poderá apagar uma linha dessa história, às vezes vírgulas 

interrompem, temporariamente, o curso do enredo, mas o final é sempre aquele que o escritor de nossas 

vidas já determinou. E assim será para mim. 

Ouço o barulho da minha chaleira e vou preparar meu chá. Ervas, gosto de chá de ervas. Sento-me na 

minha poltrona favorita, pego minha manta de pés, enrolo nos meus tornozelos, sempre senti muito frio 

nos pés. A lenha da lareira está acabando, mas não importa também. Sinto a xícara de chá nas minhas 

mãos, o calor sobe pelo meu braço. O aroma das ervas enche minha sala. Eu sinto que ela está chegando. 

Está bem perto agora, quem sabe virando a última curva da autoestrada. Um vento bate na minha porta 

fazendo um barulho estranho, mas as chamas do fogo na lareira iluminam de forma harmônica e 

encantadora a minha casa. Olho em volta e vejo coisas que me encantam: meus livros, minhas porcelanas, 

meus tapetes, as fotos dos meus pais, tudo que eu mais amo, tudo que eu sempre guardei com muito 

carinho e percebo que ali é meu lugar, sempre foi e agradeço aos céus por nunca ter partido. Raízes, 

sempre amei ter raízes, e por mais que alguns reclamem da vila e suas carências, eu, naquele momento, 

me sentia bem, em casa, no lar, em paz.  

Ela bate na porta, seu toque é suave, eu tento levantar para abrir a porta, mas não consigo, eu estou 

fraca, minha cabeça está com nuvens e uma música bem longe, algo natalino e triste, soa como acorde de 

fundo. Ela entra mesmo sem que eu abra a porta, ela para perto de mim, eu olho para ela, ela estende a 

mão para mim. Não seguro a lágrima que rola no meu rosto. Eu quero ficar mais um pouco talvez, mas 

não posso. Ela toca meu rosto, meus cabelos e depois disso eu não sinto mais nada. 

 

******* 

 

Na noite de Natal, logo após a meia noite, uma senhora bateu a porta da casa 20 em busca de Maria, 

mas ninguém atendeu. A senhora, sua vizinha, estava com um bolo na mão. Ela olhou pela janela e viu 

reflexos do fim do fogo na lareira e um vulto sentado na cadeira. Ela chamou seu marido, que forçou a 
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porta e encontrou Maria morta na sua cadeira preferida. Em cima da mesa ainda estava um peso de papel 

segurando os resultados dos exames que ela tinha feito, resultados que detectaram um câncer cerebral em 

estágio avançado. 

Os vizinhos sentiram uma tristeza profunda, Maria sempre foi uma boa senhora, amiga de todos, 

isolada, mas querida. Os vizinhos ainda estavam parados em total estado de lástima quando uma criança 

entrou correndo na sala. 

- Vô, vó, venham ver, Papai Noel chegou, venham ver. 

A menina de tranças douradas puxava o avô para fora da sala ignorando qualquer evento que pudesse 

ter acontecido ali. E quando seu avô chegou a porta da casa de Maria, olhando para fora, viu alguns 

moradores espantados pegando pacotes embaixo da árvore de Natal. Eram os mais variados pacotes e 

presentes, todos com seus devidos destinatários, encaixando de forma perfeita com os pedidos que tinham 

sido colocados na grande caixa na entrada da vila. 

- Quem fez isso?  Foi você Arnaldo? 

- Não, claro que não, não teria dinheiro para isso. 

- E você senhora Lúcia? 

- Não claro que não, confesso que eu coloquei a caixa na entrada da vila, mas foi só para uma 

brincadeira entre nossas crianças.  

E na medida em que os pacotes eram abertos, mais e mais moradores se espantavam com seus pedidos 

sendo realizados em forma de presentes. E em algum lugar de muita paz e serenidade, Maria sorria de 

forma arteira, sabendo que, já que alguém teve a ideia de alimentar fantasias e ilusões em prol de um 

pouco mais de alegria, quem seria ela para evitar concretizar esses sonhos já que não teria nada mais a 

fazer com sua pequena poupança economizada por tantos anos? Que sejam todos felizes e que tenham 

todos um Feliz Natal, seja ele na dor, ou na alegria, no sofrimento, ou nas realizações, porque o Natal está 

em nós e não no mundo.  
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Um Natal sem memória 

Não sei quem sou. Este mundo é demasiado estranho, questiono o passado mas apenas 

conheço o presente. Vivo num deserto caiado de branco, percorro as paredes, varro o chão, 

vislumbro o tecto, sinto sob as minhas mãos serenamente pousadas na mesma cama em que 

repousa o meu corpo, os macios lençóis do leito emprestado. Repouso os olhos num vítreo 

transparente que me separa do desconhecido, dando-me uma falsa noção de segurança, 

repentinamente extinta pelo horizonte sombrio, entrecortado por irregulares construções que 

definem os contornos do céu. Observo cuidadosamente a sua natureza, a sua indefinição 

perante a minha visão, permanecem no mesmo lugar, num jogo de claro-escuro que se 

precipita de forma acelerada com o cair da noite. Sinto-me mais seguro quando a escuridão me 

devolve à segurança do meu quarto, quando não consigo mais enxergar além das janelas, 

revestidas do negro da penumbra que me devolvem uma previsível realidade de naturezas 

mortas conhecidas. 

Encontro-me prostrado nesta cama de hospital desde que a minha vida foi súbita e 

precocemente na idade interrompida, no momento da colisão entre um veículo motorizado e o 

velocípede onde seguia. O meu conhecimento é o da enfermeira, presente diariamente com 

um sorriso matinal, ao entrar no meu mundo, agora também seu, subtraindo-me à solidão. A 

história que faz de mim uma vítima de um acidente rodoviário é o meu primeiro enredo. Não 

tenho memória do trágico acontecimento, lesão no hipocampo, esperança que seja reversível a 

curto prazo. Não me vi, não me reconheci, não me senti, experimentei maior consternação, 

emotividade no relato da enfermeira do que em mim. A forma do seu rosto, o meu primeiro 

vislumbre, progressivamente focado na intensidade dos seus olhos castanhos, que assumiam 

tonalidades esverdeadas, dependendo do meu ângulo de visão, fenómeno observado, ao 

mover-me em jeito de interrogação, perscrutando o espaço envolvente em busca de respostas 

ou familiaridade. Os seus olhos tranquilizaram-me, mas não tanto como o fármaco prontamente 

administrado. Num breve espaço de tempo surgiu uma nova figura, examinou-me enquanto 

tentava estabelecer um diálogo comigo. Digo tentava, uma vez que essa conversa se 

demonstrou infrutífera, relativamente ao conhecimento que tenho de mim. Aparentemente o 

médico sabia mais do que eu sobre mim próprio. As expressões do médico permitiram 

perceber algum espanto, mas também um claro agrado, o estado físico era no geral 

satisfatório, contudo a memória em resultado do impacto sofrido no momento da colisão estava 

nitidamente afetada. Subitamente uma percepção espacial arrastada, acompanhada de um 

distanciar das vozes, irrompeu no meu consciente, que se imobilizou numa curiosa imagem 

emoldurada que adornava a parede de fundo.  

O realismo e a vivacidade das cores captaram o meu imaginário, centrado nas formas dos 

relógios derretidos que assumiam uma surpreendente fluidez em resultado do tranquilizante 
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administrado. Ironicamente o nome da obra era uma antítese da minha condição, “A 

persistência da memória”! A irracionalidade da minha situação encontrava paralelo numa 

pintura que define a fragilidade e limites da percepção humana, onde a singularidade individual 

assume um surrealismo sufocante definido nas nossas próprias fronteiras. Conquistou-me o 

silêncio do espaço, poderosa imagética, um convite á introspecção, tudo o que procuro está no 

meu interior, ininterruptos labirintos em permanente construção, um contínuo espaço-tempo 

curvado pelo peso das minhas memórias. Busco o vórtice do passado neste meu singular 

universo em permanente expansão, vagueio numa escura solidão mas, à semelhança do 

firmamento, percepciono estrelas, luzes do passado, que me iluminam gradualmente na 

construção de uma identidade.    

Sinto uma enorme necessidade de absorver informação, talvez para colmatar um forçado 

desconhecimento absoluto de tudo o que me rodeia e preencher o vazio que gera a falta de 

uma identidade. A falta de um acervo condiciona o meu juízo da percepção sensorial e 

consequente expressão emocional. Uso os outros como espelho, procuro no exterior respostas 

para o que sinto, perversa natureza que procura na vontade dos outros a minha. O meu 

sistema desenraizado cede ao efeito farmacológico que ganha terreno e nos braços de Morfeu 

sou levado numa inusitada travessia de um deserto onde percebo no horizonte o princípio 

daquilo que posso ser, em difusas representações pictóricas semelhantes a miragens. 

A luz penetra no quarto alcançando os olhos despertos pela sua intensidade, iniciam um 

sequencial espertar numa continuidade do mundo onírico, concretizado no deserto referencial 

que se tornou a minha existência. A porta abriu-se e uma sensação totalmente nova avivou, 

perante a imagem de uma bela mulher que na minha direção exibiu um belo sorriso, 

conquistando a minha plena atenção. Encontrei correspondência em parte de mim, numa 

memória perdida que na reminiscência descobriu de novo o seu lugar, no primeiro plano da 

existência, resgatada do baú das recordações, onde uma vida aparentemente cinzenta surge 

novamente mesclada de cor! Apesar de não a reconhecer, percebi uma nota familiar, não é 

uma identificação, mas o mais próximo que estou dela. No contínuo da sua passada 

inconscientemente esbocei um sorriso, senti o seu perfume, um aroma doce tornou-se mais 

presente quando me envolveu com os seus braços e me beijou suavemente na face. Aguardei 

enquanto se sentava, numa cadeira que esperava ansiosamente alguém tendo realmente 

tempo para mim, alguém não denotando impaciência, a mesma sentida nos médicos e 

enfermeiras na azáfama do ofício, o qual os impedia de ter a calma necessária para se 

sentarem, permanecendo sempre erectos numa postura ligeiramente inclinada, observando o 

objecto do seu estudo. Apresentou-se como minha mulher, não reconheci em toda a história o 

meu papel, apesar de ser um personagem activo em todo o seu enredo. Simplesmente ouvi, 

em simultâneo observava o seu rosto delicado e reconheci nas suas expressões as emoções e 
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meu desejo de as experimentar. Não sentia o mesmo entusiasmo, mas deixei-me contagiar 

pelo apelo de integrar uma história também minha e de satisfazer a sua necessidade de 

encontrar em mim esse alguém perdido. Repetidamente num movimento vertical, em sinal de 

concordância, fingi ser um espelho, mas não suficientemente convincente para alcançar o seu 

contentamento. Cedo se tornou óbvia a capacidade de me decifrar, esta mulher conhece-me 

bem demais, não sou um segredo aos seus olhos. A minha incapacidade de terminar as suas 

frases, o olhar vazio de quem ouve mas não vê orientou o rumo da conversa para uma nova 

temática, numa tentativa óbvia de estabelecer um diálogo e quebrar o afastamento progressivo 

onde nos conduzia o monólogo.  

A palavra Natal surgiu, a contagem decrescente para este evento já se havia iniciado. O tema 

era recorrente nas conversas entre o pessoal técnico do hospital, suscitando em mim um maior 

interesse para perceber o interesse colectivo. O meu ânimo tinha um motivo óbvio, o Natal é 

uma época festiva de realização anual, podia assim constituir um importante elo de ligação à 

minha história, afinal todos os anos tinha vivido um… 

Sónia, minha esposa, descreveu minuciosamente alguns dos natais passados juntos. O 

cenário, dotado de uma invulgar riqueza de elementos, transportou-me numa viagem, 

relativizando o presente, o único tempo meu. Parti no imaginário. Nas sucessivas 

interrogações, Sónia percebeu a necessidade que tinha de concretizar as ideias, as formas, os 

elementos figurativos do Natal, prometendo na próxima visita trazer fotografias desses natais. 

Andreia, a enfermeira, escutava e percebi a presença das suas memórias passadas, o Natal 

despertava-lhe agradáveis recordações. Reparando no meu inquisitivo olhar subitamente 

regressou ao quarto, o brilho evidente do seu olhar era acompanhado pela notória urgência de 

partilhar alguns dos seus planos para a época natalícia. Nesse dia, planeava comprar para o 

seu filho um lego, uma construção de unidades discretas que formam um contínuo, percebi nas 

suas palavras. A sua expressão, a sua voz, o ritmo das suas palavras, adquiriam vida, num 

harmonioso processo construtivo, onde a soma de todas as frações tinha como resultado uma 

maior amplitude expressiva. Vi felicidade no seu rosto. Na vontade de me transportar, contagiar 

com a alegria das suas memórias, perguntou a Sónia se gostaria de me acompanhar a um 

centro comercial próximo do hospital. A possibilidade de recuperar alguma normalidade 

seduziu imediatamente a minha mulher, entusiasmada acedeu e depois de me ajudar a vestir, 

estendeu o seu braço entrelaçando-o carinhosamente no meu. Conduziu-me por corredores e 

elevadores, onde o rebuliço era evidente. No exterior apreendi uma nova realidade, talvez uma 

nova ponte para as minhas memórias.  

Admirável mundo novo pela estranheza suscitada, neste momento sem transparentes barreiras 

e todos os ilusórios fenómenos da luz nos meus receptores humanos e sua imperfeita ciência.  
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No interior do centro, cansado, sentei-me num banco. Sónia, preocupada, interrogou o meu 

estado, acenei afirmativamente, tranquilizando-a. O meu olhar estava perdido na majestosa 

árvore, frondoso verde, manifestação colorida de luz. Vi-me distante, na lembrança de bolas de 

cor dourada e não vermelhas como as da presente árvore. Senti a sua mão, carinhosamente 

depositando um daqueles globos, enquanto me indicava o lugar de sua eleição. Abracei-a, 

emocionado pela recordação. Sónia partilhou o meu entusiasmo e na esperança de levantar 

novos véus, descreveu minuciosamente os elementos figurativos, admirei particularmente o 

presépio. Nessa mesma noite, no silêncio da noite, vivia uma interessante abstração, ao 

perceber que existe em mim uma vida inteira que desconheço. No sonho sinto uma certa 

rigidez, plano do inconsciente, o presépio era o destino. Nas palhas deitado, histórico berço, 

ocupo o centro, observando as faces dos santos pais. Não eram estas as figuras imóveis que 

jaziam na nave interior do centro comercial. As suas expressões eram confortavelmente 

familiares, senti o coração quente, mais presente que o habitual, os olhos húmidos e uma 

visceral necessidade de esboçar um sorriso. Os seus olhos percorriam o meu rosto, um suave 

tacto acariciando a definição visível da minha expressão. O céu estrelado, onde os astros 

numa matemática ordem, num referencial acelerado, enunciavam o fluir do tempo. Uma viagem 

pelo passado, perceptível pelo rejuvenescimento dos seus rostos, conservando 

surpreendentemente a mesma expressão, o mesmo sentimento inalterado pelo tempo, 

despertavam-me a mesma emoção. Nos seus olhos o meu reflexo, à semelhança de Jesus, 

também eu recém-nascido, sorria e agitava veementemente os meus braços na mais profunda 

alegria do amor, almas unidas à minha numa tríade de luz que me catapultou de volta à 

realidade. Ao despertar sou surpreendido pelas mesmas duas pessoas que se debruçavam 

sobre a cama. O cenário era real, embora por breves momentos, supus ser um novo sonho 

dentro do sonho. Eram os meus pais. Descobrindo os verdadeiros elementos do Natal, peças 

de um cenário humano, destituído dos adornos pagãos e religiosos, percebi o Natal como fonte 

de memórias, uma aproximação ao passado e à raiz mais profunda de ser humano, na união, 

nos laços, na fraternidade, na igualdade, na aproximação a um verdadeiro humanismo, onde 

se vencem barreiras tão comuns e se vislumbram rasgos de uma possível e tantas vezes 

utópica união, um resgate à distopia presente. Encadeamento de elos duma corrente, rede 

proximal onde uma contínua ligação a aproxima da singularidade que caracteriza o nascimento 

de uma estrela e a sua luz. Dizem que recordar é viver, talvez seja porque viver é recordar, 

conjugar o passado com o presente na construção de um futuro, agora mais seguro, 

ressuscitada a memória, no processo pude apreciar a essência do Natal, uma simples certeza 

do amor presente nas coisas, porque detrás delas estão as pessoas, assim como os enfeites 

estão na árvore. A vida que nos liga, essa sim, é insubstituível.  

 Autor: Samuel Variações  
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