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ESCRITA CRIATIVA

“A necessidade aguça o engenho” é um dito antigo que traduz 

na perfeição a razão pela qual nasceram os textos deste livro, 

produzidos no terrível contexto da COVID-19, de forma a superar 

o atraso nas aprendizagens que afetou milhões de alunos por

todo o mundo, privados de um ensino de proximidade.

No início do ano letivo de 2021-22, os professores bibliotecários

da Rede de Bibliotecas Escolares de Cascais propuseram a cria-

ção de um Concurso de Escrita Criativa destinado a reforçar, de

forma lúdica, as competências dos alunos nos domínios da escri-

ta e da leitura. O projeto, desenvolvido à escala concelhia, cedo

passou à prática, galvanizando a comunidade escolar, razão pela

qual receberia a inscrição de 1 140 alunos de todos os ciclos de

ensino dos 11 Agrupamentos de Escolas.

O 1.º Concurso Escolar de Escrita Criativa da Rede de Bibliotecas

Escolares de Cascais começou por pôr à prova todos os inscritos,

voltando depois a testar apenas os 97 alunos selecionados pelas

escolas. Em ambas as fases, os concorrentes tiveram conhecimen-

to do tema a que se dedicariam somente no momento da reali-

zação da prova, dispondo de 90 minutos para escrever um texto.

A capacidade de expressão, de criatividade e de superação dos

alunos do concelho de Cascais está refletida nos 12 textos ven-

cedores aqui apresentados, tal qual foram pensados e escritos

pelos seus autores.

Que bem se escreve em Cascais!

Carlos Carreiras

Presidente da Câmara Municipal de Cascais



1.º Ciclo 
Cria uma história em que entrem as palavras 

farol, tapete, pão e sapato
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O sapato mágico

Era uma vez um senhor que vivia num farol. Ele vivia com a sua 

esposa e com o seu netinho. O seu neto tinha 10 anos, e chama-

va-se Lourenço. Lourenço nunca perguntara a idade dos seus 

avós, pois passava o tempo a divertir-se com eles. Com o seu avô 

Alberto, fazia um pão quentinho e delicioso, e com a sua avó Pa-

trícia fazia tapetes muito bonitos com desenhos para o seu quar-

to. O tapete favorito do Lourenço era com o desenho de sapo.

Um dia estava o menino com o seu avô a acender a luz do farol, 

e o avô sentiu-se mal:

– Cof! Cof! – tossiu Alberto.

– Estás bem avô?

– Sim… deixa estar… Cof! – respondeu o avô para deixar o seu 

neto despreocupado.

Mas isso de nada adiantou. Lourenço foi a correr para chamar a 

sua avó e alertá-la sobre o seu avô. Quando chegou com a sua 

avó ao topo do farol, Alberto estava caído da cadeira muito fra-

co.

Os dias iam passando e o avô foi adoecendo, até que um dia 

foi-se. A única coisa que restava do avô Alberto eram os seus 

sapatos, que tinha recebido no dia dos avós em dois mil e vinte. 

Era dia catorze de setembro quando Alberto partira.

Começavam a volta às aulas e era um momento difícil para Lou-

renço, sem a companhia do avô nem amigos.

Como a vila onde moravam era pequena, parecia ser fácil fazer 

amigos, mas na realidade, o Lourenço era tímido e só tinha uma 

amiga, que era emigrante. Ela chama-se Filipa, e só faz aulas de 

dança. A Filipa faz sapateado, e já calçou todo o tipo de sapatos.
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O Lourenço sentia-se muito triste com a ida do avô e andava 

sempre com os sapatos do avô na mochila.

Um dia foi experimentar ir a uma aula de dança com a sua amiga.

– Não tens outros sapatos? – perguntou a Filipa ao Lourenço.

– Tenho, mas são para uma ocasião especial… murmurou Louren-

ço, ainda triste.

– Eu sei que o teu avô foi-se, mas tenta fazer um futuro mais feliz 

– aconselhou a Filipa.

Então o menino apanhou a sua mochila, tirou um sapato, tirou o 

outro, tirou os que estava a usar, pôs um sapato do seu avô, pôs 

outro e…

– Sinto-me muito feliz!

– Vês?

– Agora já sei porque é que o meu avô andava sempre feliz! Os 

sapatos dele são mágicos!

Luna Hrymalak | 4.º Ano | Escola Básica de Santo António | 1.º lugar

O tapete

Era uma vez uma aranha que vivia na gruta de um urso que já 

tinha morrido.

Essa aranha era muito vaidosa, especialmente com os sapatos. 

Ela andava muito preocupada, pois um sapato desaparecera 

quando ela o limpou num tapete.

Passaram-se anos e mais anos, até que a aranha viu o farol da 

cidade ali perto e teve uma ideia: 

“Porque não tentar com um pouco de pão, assim poderia ver se 

o sapato aparecia ou coisa assim”.

Dito isto foi à cozinha e pegou num pouco de pão. Em seguida, 

foi lá fora e atirou pão para cima do tapete. O tapete fez sons 

muito esquisitos e engoliu o pão, pelo menos foi o que a aranha 

pensou…

Nos meses que se passaram, aconteceram coisas estranhas: o 

tapete comeu a cidade, a única coisa que sobrou foi a casa da 

pequena aranha, que começava a ficar preocupada.

Ela queria ver o que tinha acontecido às suas coisas, aos seus 

amigos, e, mais importante, às suas belas roupas. Ela tinha medo 

do que lhe podia acontecer.

De repente, e na escuridão da noite (o tapete tinha comido o 

dia) um feiticeiro, o Harry Potter, seguido de J.K. Rowling fize-

ram simplesmente companhia à aranha. Acontece que a aranha 

não gostava de feiticeiros e mandou o Harry Potter embora… e o 

Harry lá foi para casa dos seus tios…

A J.K. Rowling, que trouxera consigo uma folha e uma caneta, 

começou a escrever…
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A aranha disse-lhe que não gostava nada das suas histórias e 

mandou a embora…. E a J.K. Rowling lá foi embora para a sua 

casa.

Mas antes de se ir embora, J.K. Rowling mandou a aranha para 

cima do tapete e ela descobriu o que acontecia a todas as coisas 

que iam para lá… a morte.

E assim acaba a história da aranha vaidosa.

 Joana Nunes | 3.º Ano | Escola Básica Areia-Guincho | 2.º lugar

Os animais estranhos

Numa manhã de verão, o João acordou numa cama, mas numa 

cama diferente. Levantou-se olhou pela janela e viu um grande 

farol, mas diferente. Olhou para a parede e viu um livro muito, 

muito grosso. Abriu o livro e viu que tinha informações sobre 

animais esquisitos.

Viu à sua volta e logo percebeu que não estava em casa. Ele 

tinha dormido por cima de um orangotango-sofá. Tinha muito 

mais coisas, por exemplo:

Havia um tapete aranha, um sapato-barata, muito fofo e quente. 

Em cima da mesa estava uma osga-pão que não parava quieta 

por isso era impossível comê-la o que o João achou bastante 

nojento, havia no meio do quarto animais fofos como morcegos 

pompom e muito mais. Com aquele conhecimento o João cor-

reu o mundo e conheceu muitos mais animais daquele género. 

Encontrou as famosas ovelhas-de-gola-alta, os mundialmente 

famosos crocodilos-colchão, as bem conhecidas nos jogos de 

futebol daquele mundo, barata vermelha e barata amarela e a 

substituir um autocarro escolar, o mamute escolar que é o que 

leva os meninos à escola naquele mundo.

Quando o João voltou tinha conhecimento de todos os animais 

diferentes. Mas de repente ouve-se uma voz doce e suave a dizer:

– João! – Hora de acordar! E de repente o João acorda. Afinal era 

só um sonho esquisito.

Mas no final do dia antes de ir dormir João deseja ter outra vez 

aquele sonho magnífico. Boa noite João.

Afonso Teixeira | 3.º Ano | Escola Básica 1 do Arneiro | 3.º lugar     


