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PREFÁCIO

É com muito gosto que faço o prefácio para este conto da minha amiga Kátia Casimiro. 

Conheci a Kátia no Encontro de Escritores de Língua Comum, Galego-Português (IX 

EELP), em Cabo Verde.

Ela honra-me muito por me dar a possibilidade de colaborar num projeto que une a 

minha terra, Galiza, à Guiné Bissau, seu país natal e a Portugal, o país que a acolheu. 

As duas somos mulheres atlânticas, vivemos no litoral deste Oceano magnífico e 

misterioso que abrange culturas e gentes de diversas aparência e diferentes costumes. 

Gente dos conta contos, como sou eu e ela. Que deixam as suas pegadas imaginárias 

penduradas no ar dos mistérios da vida, mas que conseguem com as suas estórias 

unir mundos, e assim as suas pessoas e os seus anseios: liberdade, felicidade e amor.

 Tudo se consegue com amor. Amor à Terra que nos dá abrigo, alimento e “acocho”*. 

Amor pelas pessoas que nos emprestam os seus contos e nos agasalham com a sua 

amizade. Amor pela natureza que nos dá tudo o que precisamos para viver.

Tudo precisa dos nossos cuidados. Quem cuida do ambiente garante que a vida 

correrá sem prejuízos e assegurará o futuro. Quem cuida das amizades tem o maior 

tesouro que jamais ninguém pode possuir.

Mas, para isso tudo, é preciso algo muito importante: humildade e simpatia para 

sabermos escutar e compreender. A simpatia permite-nos sofrer com os outros e também 

gozar com eles. A humildade permite-nos aprender com a sabedoria dos demais.

O abutre deste conto não tinha qualquer humildade. Era, sim, muito soberbo. E, 

nomeadamente, era ignorante, porque era vaidoso. Por isso, não podia ter amigos, 
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nem podia aprender o que os outros sabiam. Era rejeitado pelos seus congéneres e 

não conseguiu suportar a verdade: a visão da própria imagem quando teve ocasião de 

conhecê-la.

Não era feio apenas por causa do seu físico. Era-o porque não tinha amor. Só pensava 

nele.

Nós também podemos ser como o abutre: egoístas e vaidosos, ou podemos ser 

amorosos e amistosos. 

A verdade reflete-se nas poças de água que a chuva deixa no chão para dar vida 

renovada à Terra. A metáfora da vida renovada também é mostrada neste conto através 

da chuva e das trovoadas que a acompanham.

A Kátia Casimiro ensina-nos que a beleza e a fealdade só dependem de nós.

Façamos com humildade e amor o nosso percurso pela vida, semeando cultura e 

respeito pela natureza e pelos seus habitantes. Seremos, assim, as mais formosas 

pessoas que a terra já viu.

Um bem-haja para toda a criançada.

Adela Figueroa Panisse
 Lugo (Galiza)

 Julho de 2019

* Acocho: Proteção.
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Deserto em África. 40 graus. Estamos no Sul.

A paisagem, apesar de árida e seca, é muito linda. Uma 
imagem fenomenal, até parece que ninguém lá vive. 
Muito calor!

Embora não se vejam rios, nem água a correr, as mon-
tanhas são altas e fazem entre si penhascos enormes, 
com formas lindíssimas, que ferem a visão com tama-
nha beleza.

As únicas flores que ali existem são as que nascem e 
crescem nos catos. Mas são de várias cores e de uma 
diversidade enorme.

Os catos são enormes, cada espinho que deles sai, 
assusta até ao maior dos predadores. São pontiagu-
dos e gigantes e ferem qualquer ave que se engane ao 
pousar, ou os cofunda com qualquer outra coisa.

Ferem qualquer ave?
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Não, não! Porque o velho abutre que por aquelas ban-
das vive, já conhece bem as armadilhas que o deserto 
reserva.

Sempre atento, aguarda um visitante mais distraído 
que por ali passe acidentalmente. Ele quer casar, ter 
amigos, mas ainda não teve essa oportunidade.
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Acha-se o maior, o mais alto, o mais bonito, o mais 
charmoso… o mais vistoso. 

O coitadinho nunca teve um espelho, e como não há 
água por aquelas bandas, sem ser aquela que consegue 
sugar dos catos de forma habilidosa, há anos que não 
vê a sua própria figura. 

Pavoneia-se a todo o instante e fala consigo próprio:

— Não existe pássaro mais belo e mais formoso do que 
eu! No dia em que eu morrer não sei o que será da hu-
manidade!

Mal acorda, todas as manhãs canta o seu hino de vi-
tória:

— Eu sou o abutre mais belo que pode haver no mun-
do, mais belo do que eu, nunca se viu. Habito um reino 
onde eu sou o rei, e mando em tudo, sou fenomenal.

Esvoaça a sua área de conforto, onde sabe que encon-
trará sempre restos de qualquer animal ou ave que por 
ali tenha falecido. Come apenas carcaças que cheiram 
a podre, e que não tenham nenhum vestígio de sangue 
fresco. 

O cheiro do podre atrai-lhe a léguas de distância. É o 
seu cheiro favorito. Coisas velhas e estragadas são as 
preferidas do velho abutre. Tudo o que cheire mal é 
maravilhoso para ele. Quando vê muitos insetos jun-
tos é o seu delírio total, porque sabe que está ali algo 
muito apetecível para comer.

O seu pequeno almoço preferido são os restos de car-
ne que já cheiram mal, com mais de duas semanas. 
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