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CONCURSO DE ESCRITA CRIATIVA |2018 

Clube de Escrita Criativa 

 

 

Categoria A – alunos do 2º ciclo 

1º Prémio: 

                    Texto: A saudade 

                    Pseudónimo: Rosa Vermelha 

                    Autor: Sofia Santos, 6º E 

 

 

Categoria B – alunos do 3º ciclo 

1º Prémio:  

                    Texto: 未来 

                    Pseudónimo: Mirai Gremory 

                    Autor: Bárbara Gouveia 

Menção honrosa:  

                     Texto: A saudade do povo português 

                     Pseudónimo: Clotilde Costa 

                      Autor:Matilde Simões, 9º B/C e Bárbara Alves,  9º B/C 

Menção honrosa:  

                     Texto: Os olhos verdes da saudade 

                      Pseudónimo: Cláudia Vale do Rio 

                      Autor: Laura Costa, 9º A/C 

 

 

Categoria C – adultos 

1º Prémio: 

                    Texto: Saudade  

                    Pseudónimo: Mercedes Guimarães 

                    Autor: Margarida Girão 
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Categoria A – alunos do 2º ciclo 

Prémio: 

                    Texto: A saudade 

                    Pseudónimo: Rosa Vermelha 

                    Autor: Sofia Santos, 6º E 

 

 

A Saudade 

 

A Saudade, para algumas pessoas, é apenas uma palavra, Sim, é isso, 

mas tem mais dentro dela do que qualquer outra, e já vão ver porquê. 

 

É uma palavra que junta todos os sentimentos, emoções e feitios. Uma 

que não se pode explicar ou definir no dicionário.  

 

Afinal, quando as temos, sentimos diversas coisas e lembramo-nos da 

coisa em questão mais vezes do que o normal. Às vezes até enlouquecemos. 

E agora vocês perguntam: “Coisa…, mas a Saudade não é quando sentimos 

falta de uma pessoa?”. Para se ter Saudades, não é preciso uma pessoa estar 

distante, num país longínquo. Pode simplesmente sentir-se a falta daquela 

maneira de ser que nos faz viver com mais alegria, ou até mesmo de um objeto 

importante. 

 

Para se ter Saudades verdadeiras, não podemos só querer que isso 

volte para nós, temos de sentir que não podemos viver sem ele. 

 

Por vezes, não volta. Mas só não volta a quem não quiser, a quem 

mentir a si próprio dizendo que tem saudades.  

 

Já senti falta de muita coisa, e de pessoas também. Todos já o 

sentimos,a não ser que não saibam sentir, pois não é fácil. Têm que saber ver  
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as coisas de uma perspetiva diferente, ver mais além, viajar entre as 

emoções…muitos não chegam lá. Não é que não consigam, simplesmente não 

encontraram a maneira certa para o fazer. 

 

Como veem “Saudade” não é palavra que tenha definição. Afinal, digo 

isto porque tem inúmeras explicações, já que cada um tem a sua, porque cada 

um tem a sua maneira de ser, a sua Saudade. 

 

Por isso, talvez vocês tenham mais a acrescentar, mas o que escrevi é o 

que eu vejo, é o que eu sinto. Podem criticar e dizer que é tudo uma parvoíce, 

mas, para mim, não é verdade. Pois esta é a minha SAUDADE e ninguém a 

pode mudar. 
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Categoria B – alunos do 3º ciclo 

Prémio:  

                    Texto: 未来 

                    Pseudónimo: Mirai Gremory 

                    Autor: Bárbara Gouveia 

 

 

 

未来¹ 

 

Saudade: uma palavra única que carrega um dos mais poderosos 

sentimentos. Podemos procurar em todas as línguas e em todos os séculos 

que não encontraríamos nenhum conjunto de letras com um significado tão 

profundo. Dizem eles, em inglês, “I miss you”, sem perceberem que as suas 

palavras parecem mais vazias do que pensam. 

 

 Estou, neste momento, a escrever sobre este sentimento que me traz 

nostalgia acompanhada com uma ponta de dor e um aperto no coração, não só 

para expor o meu parecer sobre este sentimento mas, talvez, para fugir dele. 

Os que já sentiram o verdadeiro significado desta palavra sabem e afirmam, 

com toda a certeza, que é do mais belo mas também do mais triste sentimento 

que o ser humano pode experimentar na sua curta vida. 

 

 Sinto saudades do que aconteceu durante os meus anos de inocência, 

quando ainda não sabia o quão má a vida podia ser; dos momentos que 

guardo com grande carinho no meu coração, passados com as pessoas por 

mim amadas e que sempre estiveram lá para mim; e, por fim, dos que ainda 

não foram vividos, mas que permanecem na minha mente para que acredite 

num amanhã melhor. 

 

 Quero, desde já, desculpar-me contigo, meu querido leitor, pelo que 

lerás em seguida, mas asseguro-te que coloquei todos os meus sentimentos 

nestas palavras que se seguem. 

 

 Há algum tempo acreditava que tudo para mim estava perdido e que 

estava condenada a viver no meio da escuridão, onde não teria nenhum 

momento de felicidade. Certo dia conheci uma pessoa que, ao invés de me 

estender o braço para eu sair da escuridão, começou a transformar essas 

trevas em algo…interessante. Por dias mantive conversas muito simples, a  
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base da boa educação, mas, de repente, a minha pequena luz desapareceu. 

Fiquei preocupada e desiludida porque, mais uma vez, tinha perdido alguém 

importante para mim. O tempo foi passando e, quando achava que nunca mais 

a iria ver, o impossível tornou-se possível e a luz acendeu-se de novo. Sentia 

necessidade de estar e falar com ela mais do que nunca, por isso jurei a mim 

mesma que não faria nada que pudesse partir ou apagar esta nova esperança. 

A proximidade entre nós foi crescendo e, com isso, a esperança que brotava 

dentro de mim começou a desabrochar como uma linda flor. A escuridão que 

outrora me assombrara estava quase totalmente ofuscada pela luz emitida por 

este tão querido e importante ser. Infelizmente um dia cometi um erro e a luz 

desvaneceu-se. Foram momentos de puro terror, uma vez que temia voltar à 

antiga solidão, mas como se fosse um anjo enviado para me salvar fui 

perdoada e a luz, mesmo cobrindo uma superfície menor, tinha mais 

intensidade. Até hoje errei diversas vezes, pois sou humana, mas o meu 

pequeno anjo sempre me desculpou e ajudou-me a aprender com os meus 

erros. Durante uma pequena conversa, fizemos a mais bela promessa de 

todas: um dia, quando estivermos totalmente juntos, iremos até à praia e 

assistiremos ao pôr do sol, enquanto recordamos os momentos que vivemos, 

sendo sinceros connosco mesmos e com o próximo. 

 

 Ainda hoje essa promessa perdura no meu coração como um impulsor 

que me ajuda a ultrapassar até o mais difícil dos obstáculos.  

 

 A esta altura deves estar a pensar “Porque é que ela referiu isto?“. Para 

essa pergunta tenho uma resposta muito simples: neste caso eu não tenho 

saudades da escuridão, nem dos momentos vividos, mas sim desse pôr do sol 

que ambos já vivemos na nossa mente milhares de vezes e que, um dia, será 

vivido na realidade. Sempre que penso nesta promessa, um sorriso brota no 

meu rosto, mas o meu coração aperta-se pela possibilidade de algo tão belo 

nunca vir a conhecer e, quando isto acontece, meu caro leitor, é porque a 

saudade está a envolver-me nos seus braços. Este momento futuro é o dono 

da minha saudade e o significado que atribuo a esta palavra portuguesa tão 

bela. 

 

 Espero que tenhas entendido o que escrevi e que as lágrimas 

derramadas pela saudade não sejam em vão nem eternas. Dou-te agora um 

conselho para terminar: a saudade anda de mãos dadas com o que não foi 

vivido ou com o que te arrependes de ter vivido, então não te arrependas de 

algo que viveste, mas sim de algo que não viveste, pois por causa disso, terás 

para sempre o peso da saudade nas tuas costas. 

 

 

Menção honrosa:  
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                     Texto: A saudade do povo português 

                     Pseudónimo: Clotilde Costa 

                      Autor:Matilde Simões, 9º B/C e Bárbara Alves,  9º B/C 

 

 

A saudade do povo português 

 

 Saudade é um sentimento que toca a todos e sentimo-lo quando algo ou 

alguém nos faz falta. Podemos sentir saudades de pessoas, objetos, 

momentos, lugares e até do que nunca sentimos. 

 

 Esta magnífica palavra só existe no português, possivelmente porque o 

povo português sempre foi muito aventureiro e desde tempos muito longínquos 

partiu em busca de novas terras. 

 

 Somos um povo que parte. Parte em busca de uma vida melhor, de 

novas aventuras e de novos saberes, mas sempre com Portugal no coração, 

sentindo saudade de tudo e de todos. 

 

 Aquele que parte, quando regressa, sente também saudade do que 

deixou. Por exemplo, os que voltaram de África, reparem como falam da 

saudade que sentem, como descrevem os cheiros e as cores do continente 

africano. 

 

 Sentimos também saudade do tempo que já passou, das pessoas com 

quem nos cruzámos e das lembranças que ficaram. 

 

 Sentimos saudade de quem partiu e de tudo o que perdemos com essa 

partida, das conversas, dos carinhos, das alegrias e até dos momentos menos 

bons. 

 

 Somos um povo com uma grande diversidade cultural que consegue e 

sempre conseguiu demonstrar os seus sentimentos. Prova disso temos 

grandes escritores, desde Luís Vaz de Camões a Fernando Pessoa, que, 

através da sua escrita, tão bem souberam definir o povo português, com todos 

os seus sentimentos, estando a Saudade sempre presente. 

 

 

 

 

 Também temos a música que chega aos quatro cantos do mundo. 

Grandes compositores, grandes músicas e grandes cantores que com a arte 

cantam a saudade. 
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 Somos o povo que sente, chora, ri, ama, escreve, canta e encanta. 

Canta o fado, canta a saudade!   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menção honrosa:  

                     Texto: Os olhos verdes da saudade 

                      Pseudónimo: Cláudia Vale do Rio 
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                      Autor: Laura Costa, 9º A/C 

 

 

Os olhos verdes da saudade 

 

A saudade tem olhos verdes 

com reflexos de amor, tem cabelos castanhos 

e madeixas claras de dor 

 

Às vezes, a saudade vem de mansinho, 

bem devagarinho, 

como quem não quer entrar. 

Outras, entra de rompante 

pelas portas do coração,  

trazendo as lágrimas pela mão 

prestes a escapar. 

 

Nos dias escuros, 

a saudade é uma flecha em chamas 

que nem todos sabem aguentar. 

Ela queima, rasga, 

passa todos os limites 

para nos fazer gritar. 

Mas quando o dia nasce 

Com tons quentes e alegres, 

a saudade é uma amiga 

que nos faz sorrir e lembrar 

todos os bons momentos 

que nos permitimos passar. 

 

E quando vai embora 

não é razão para chorar, 

porque um dia ela volta 
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trazendo mais momentos para relembrar. 

 

Até que a saudade se foi de vez… 

E agora?! 

 

Agora, a saudade já não tem olhos verdes 

com reflexos de amor, 

porque esses olhos agora focam os meus 

com um imenso e carinhoso calor. 

 

E a saudade também já não tem cabelos castanhos 

nem as suas madeixas claras, que já não são mais de dor, 

porque a pessoa que os tem está comigo 

num abraço quente e cheio de amor. 

 

Ela foi ter com outro alguém, 

desta vez, com outros olhos, 

preservando os seus reflexos de amor. 

Levou também outro cabelo, 

porém, nunca se esquecendo da dor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Categoria C – adultos 

Prémio: 

                    Texto: Saudade  

                    Pseudónimo: Mercedes Guimarães 
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                    Autor: Margarida Girão 

 

 

Saudade 

 

Saudade é dor, de um amor perdido num coração quente. 

Saudade é tristeza, no presente de um passado existente. 

Saudade é vida, no verde que cresce dos mais variados tons. 

Saudade é alegria, no fruto que chega depois de a semente florir. 

Saudade é lembrança, mandada ou guardada numa prega do pensamento. 

Saudade é canção, que embala a razão com a voz de um tesouro bem 

guardado. 

Saudade é alma de cada um juntos numa nação. 

Saudade é saudade. 

É nossa… 

É Portuguesa. 


