
CARTAS DE AMOR 

 

O dia 14 de fevereiro foi de novo pretexto para a leitura de grandes textos, exemplos 
superiores do exercício tão difícil que é a expressão do amor. Em duas sessões, lemos 
cartas diversas, em prosa e em verso, pessoais e destinadas à publicação, em voz alta e 
em silêncio de leitura.  

A primeira foi extraída do livro publicado por iniciativa das filhas de António Lobo Antunes, 
D' ESTE VIVER AQUI NESTE PAPEL DESCRIPTO (D. Quixote, 2005), que reúne cartas 
escritas à mulher entre 1971 e 1973, durante a Guerra Colonial, quando o escritor, jovem 
médico, cumpria o serviço militar em Angola. 

Outras cartas lidas - de Saint-Éxupéry, carta a Consuelo e uma dela para o autor de O 

PRINCIPEZINHO (in, “Antoine de Saint Exupéry e Consuelo, Um Amor Lendário”, Alain 
Vircondelet, ed. Teorema), de José Saramago, a crónica "Carta a Josefa minha avó" (in, 
“Deste Mundo e do Outro”, Porto Editora) de Jorge de Sena, "Carta a meus filhos sobre os 
fuzilamentos de Goya" (in, “Poesia II, ed. 70), de Ana Luísa Amaral, "Um pouco só de 
Goya: carta a minha filha" (in, “Imagias”, ed. Gótica). 

Seguiu-se a escrita, individual e anónima e, finalmente, a composição de duas cartas 

coletivas, feitas de pedacinhos retirados de todos os textos. 

 

Do 11º A 

Querido amor 

Hoje é dia 14 de Fevereiro, lembrei-me de ti. Como tu dizes, este não passa de um dia 

fútil, mas o amor celebra-se, vive-se e renova-se todos os dias. 

Acredito que saibas a razão de eu te escrever … porque bateu aquela saudade. Estás 

tão longe que já nem te sinto, desespero sem as tuas cartas, anseio saber o que fazes, o que 

sentes, o que respiras. As nossas vidas seguiram rumos diferentes já não nos vemos todos os 

dias na paragem de autocarro. Estás longe, noutro país, a viver a tua vida e eu a minha.  

A memória da tua presença, apenas isso, me completa… me ajuda a seguir em frente.  

Sei que foste para aí por causa do trabalho e que precisas mesmo disso, mas as saudades são 

mais que muitas. Este mês, sem te falar ou tocar, mais parece um século, de total tortura.  

Refugio-me nas palavras para que consigas ter a noção do que significas para mim. 

Esta carta pode ser estranha, espero que não leves a mal esta minha maneira de escrever.  

Mal posso esperar pela próxima vez que te vir, para agarrar a tua mão, para sentir o 

teu caloroso abraço. 

Agradeço tudo o que me deste, os momentos, as surpresas….  O que é que eu devo ter 

feito para te merecer? Esta questão vai ficar no ar.És uma pessoa muito especial, culta e 

apaixonada pela vida e pelo mundo. 

  Hoje vejo que o meu pensamento mudou… Vou estar contigo nos bons e maus 

momentos. Vou sentir para sempre a tua falta. E finalmente posso dar um nome - tenho 

saudades e que saudades… 

Não consigo descrevê-las, um adeus. 

 

 

Do 12º C 



Meu amor, 

Hoje dei comigo a pensar em ti. 

Bem, nem sei por onde começar… acho que chegou a hora certa de te escrever, de 

forma genuína, com a maior sinceridade possível. Encontro-me em Veneza, esta incomparável 

cidade que despertou dentro de mim o desejo de te ter aqui comigo. Tão longe de ti é que 

reparo na falta que me fazes. Os meus dias melancólicos ocupam o vazio da minha alma. Ouço 

a tua voz e aquela gargalhada. 

Tenho saudades de poder ser o que realmente sou e de estar a teu lado para que 

tragas ao de cima o melhor de mim. Gostava por isso de agradecer. O mundo fosse apenas 

metade do que és… que tivesse a tua força inigualável ou a tua generosidade e seria decerto 

um lugar melhor. 

Uma pergunta vive dentro de mim: 

Tenho saudades tuas, será que só eu me sinto assim? Esta ânsia que guardo dá cabo 

de mim, o amor tem o seu lado assustador, dá-nos insegurança. 

Escrevo-te esta carta mas ainda não sei quando volto e cada vez o tempo parece 

passar mais devagar. 

Vou fechar o envelope pôr um selo, deixar a carta no marco em frente, com saudades 

e apenas saudade me despeço. 

Com muito amor e carinho. 

 

 

 

 


