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Às vezes andamos perdidos, por vezes até andamos às escuras, com bastantes obstáculos 
e até com medo, exatamente como os personagens desta história. Eles perseguem um 
sonho, o que é bastante habitual entre os humanos. Mas para o alcançarem têm de escolher 
um entre dois caminhos: optam pelo caminho misterioso, o que dá acesso às mais belas 
paisagens e histórias, mesmo sendo o mais longo e difícil, o mais desconhecido. Os amigos 
deixam cair a hipótese de seguirem sozinhos pelo caminho mais fácil. Então descobrem que 
o caminhar com os outros, acolhendo o inesperado e até o mais estranho e estrangeiro que 
surge pelo caminho, é isso que os torna verdadeiramente felizes: «Paris é essa alegria que 
vocês me fazem sentir!». 

Vão caminhando, como qualquer um de nós, descobrindo que o caminho é um mistério 
atrás de mistério, cheios de frio ou aquecendo-se à lareira, parando a celebrar o caminho 
à volta da mesa. Sim, param todos juntos à volta da mesa. Como diz o poeta Julio Carbó: 
“Servida está a mesa./ O pão, o vinho e a gentileza./Agradecendo a Deus, em oração reza./-
Hoje tens servida a mesa.// Se amanhã a mesa estiver vazia./Se a indigência universal 
progride./Humilde estende a tua mão com inteireza./-Assim, vazia não estará a mesa.”

Joaquim Azevedo

(Professor catedrático da Faculdade de Educação e Psicologia da Universidade Católica 
Portuguesa)
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Para todos os meninos do mundo que procuram a sua família.

Para o Miki, Henrique, Leonor, Teresa e Maria Joana.

Numa floresta muito próxima de Paris viviam dois amigos,                  
o Elefante e o Anjo. Apesar de tão diferentes, brincavam imenso, 
o Elefante pegava o anjo ao colo e punha-o a saltitar, o Anjo 
fazia cócegas nas orelhas do elefante que dava gargalhadas 
sonoras. Brincavam aos animais da selva, às vezes um fazia 
de mau e outro de bom e depois trocavam.
Os dois amigos tinham um sonho: ir a Paris.

Imaginavam -se a passear em Paris rodeados de beleza, de música, 
de chocolate quente, de luzes. 
Um dia, o Elefante lembrou-se que podiam fazer a viagem juntos.
Caminharam e voaram até chegarem a uma ponte estreita. Estavam 
cansados e sentaram-se.
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Um velhinho dirigiu-se a eles e sussurrou: “Paris é mesmo no 
final desta ponte, é só atravessarem e estão na mais bela cidade 
do mundo. Mas também a mais misteriosa.” 
“Misteriosa”? Perguntou o Elefante curioso.

“Sim”. Respondeu o Velhinho. “As coisas mais belas de Paris só 
são vistas por quem entra pela Porta do Sol.”
“Porta do Sol?” Pergunta o Anjo. “Nunca ouvi falar nisso!”

“Para se entrar pela Porta do Sol 
têm de ir por aquele caminho”, disse 
o Velhinho apontando para uma 
estrada.” É um caminho mais longo, 
tem bastantes obstáculos e muitas 
vezes vão ter de andar totalmente às 
escuras. Podem cair e por isso têm de 
ter cuidado. Vão demorar muito mais 
tempo a chegar a Paris.”
Depois de dizer isto, o Velhinho foi-se 
embora.
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O Elefante e o Anjo ficaram surpreendidos. Será que Paris 
poderia ser um sítio ainda mais maravilhoso do que julgavam? 
Como seria este lugar tão misterioso?
Começaram a conversar: Se fossem pela ponte, 
rapidamente estariam em Paris e podiam passear, 
dançar, ver coisas bonitas que tanta gente já lhes 
tinha falado.

Se fossem pelo outro caminho, demorariam mais, ficariam mais cansados, 
poderiam sentir medo e cair. Mas descobririam um mistério...
Na manhã seguinte, encontraram-se na esplanada da bolota. 

— Conseguiste dormir? Pergunta o Anjo
— Nem por isso. Acho que devíamos manter o plano 
inicial. Devíamos ir pela ponte. Disse o Elefante.
— Porquê? Eu acho que devíamos ir pela Porta do 
Sol. Vai ser muito mais divertido. Retorquiu o Anjo.


