
Conto de Natal 

Para lá das montanhas, existe uma aldeia onde neva todo o ano, especialmente no Natal, e é precisamente 

nessa época que se passa a história, a época natalícia. 

Toda a aldeia estava em festa e muito iluminada. Mas, longe desta felicidade toda, havia um gnomo que 

invejava o Pai Natal, por ser adorado por todos. Esse gnomo, o Walter, vivia na montanha mais alta da aldeia, e 

ninguém se atrevia a ir lá, por causa da sua má disposição. 

No dia um de dezembro, começaram logo os preparativos para o Natal: comprar os presentes, tratar dos 

enfeites, arranjar os pinheiros… 

Acontece que todos os pinheiros da aldeia tinham sido cortados durante o verão e, por causa da neve, não 

tinham crescido na aldeia, mas, surpreendentemente, tinham crescido no sítio onde o gnomo Walter morava. 

Ora ninguém se disponibilizava para ir lá buscar um pinheiro e começaram a surgir ideias de que o Natal não 

se realizaria naquele ano, o que seria terrível.  

Mas, no cimo da montanha mais alta… 

- Eu não acredito que isto está mesmo a acontecer! – ria-se o gnomo Walter – Só aqui existem pinheiros. 

Este Natal vai ser arruinado! Ah! Ah! 

E estas gargalhadas eram tão fortes, tão fortes que se ouviam na aldeia. 

- Ouvem isto? – disse uma criança aterrorizada. - É o gnomo Walter que se está a rir.  

- Se o Walter se ri… - anunciou uma mulher. 

- Quer dizer que não é bom sinal! – continuou uma senhora já muito idosa. – Mas não lhe devemos ter medo! 

Se neste Natal não se arranjarem pinheiros, não interessa! Deixamo-los crescer no verão e guardamo-los para a 

próxima. Não vamos deixar de celebrar uma festa tão importante por causa disso. Os pinheiros não são tudo! O que 

importa é a família toda reunida, paz e amor. O resto não tem assim tanta importância. Se quereis dar um pinheiro 

aos vossos filhos, para o Pai Natal colocar lá os presentes, tudo bem… Agora, arranjai coragem para o ir buscar!  

 Todos adoraram ouvir as palavras sábias da senhora e todos refletiram, concluindo que não tinham coragem 

suficiente para ir à montanha de Walter.  

Mais uma vez, ninguém se oferecia para ir buscar pinheiros, especialmente depois de ouvirem as palavras da 

senhora que tinha toda a razão. 

Passaram-se dias… a tensão aumentava…os desejos das crianças a irem todos pela água abaixo…a tristeza 

no rosto das pessoas… Tudo por causa de um simples pinheiro! Parecia que os pinheiros tinham um efeito mágico 

sobre as pessoas da aldeia. 

 Sem ninguém contar, o tempo passou a correr e já era véspera de Natal. 

Ainda era de manhã e os aldeões diziam uns aos outros: 

- Vai tu, Rui! 

- Não, vai tu, Deolinda! 

- Francisco, porque é que não vais? 

- Roberto, podias ir tu! 

- Anda lá, André! 

Ninguém se decidia, pois todos tinham medo do gnomo. 

 Passaram-se quatro horas e eles ainda a discutir quem ia. 

 Até que, no momento em que já não havia esperança e reinava a desilusão, apareceu de repente um rapaz 

com um fato azul e uma capa vermelha.  

 -Não desesperem, cidadãos! – exclamou o rapaz – Eu mesmo vou buscar os pinheiros que vocês precisam. 

 - Rapaz, tu não te aventures assim tanto! – alertou um homem. – Olha que tu ainda és muito jovem… 

 - Não faz mal! – afirmou o rapaz – Se ninguém se oferece, ofereço-me eu! 



Toda a gente ficou de boca aberta. Lá em cima, na varanda, em frente à praça principal, o chefe da aldeia e a 

sua filha viam os acontecimentos. 

 O chefe da aldeia logo de imediato gritou: 

- Vai, meu rapaz! Vai e não percas tempo! 

 Então, o rapaz foi… Por ventos e tempestades, por chuvas e frio intenso, ele lá ia. 

 Quando chegou ao topo da montanha, era quase meia-noite. Então, depois de muito procurar, lá estava a 

casa mais desconhecida da aldeia. Não parecia do gnomo Walter. As paredes eram brancas como a neve que se 

estendia em redor, o telhado muito vermelho, pois o gnomo tirava-lhe a neve todos os dias, a poça em frente à casa 

tinha água tão limpa tão limpa, que parecia dum poço encantado. 

 O menino decidiu entrar. Encontrou o gnomo Walter sentado à lareira e disse-lhe: 

 - Walter, porque é que tu aterrorizas a aldeia? Porque é que és tão solitário? Porque é que queres ser um 

tormento para as outras pessoas? 

 Então, Walter vira-se e tira a capa, e o que se viu? Um gnomo tão querido, tão querido, que nem o coelhinho 

de Páscoa o vencia. E ele lamentou-se: 

 - Tenho vergonha pelo meu aspeto. Não quero que as outras pessoas gozem comigo… 

 - Anda comigo, vais ver que ninguém te goza. – disse o menino. 

 - Prometes? – interrogou o gnomo. 

 - Sim. 

Então, eles pegaram em pinheiros e foram para a aldeia. Quando chegaram, era dia de Natal e toda a gente 

olhou espantada para eles. 

 Desde aí, os dias passaram a ser mais calmos, mais felizes e o gnomo Walter foi bem acolhido por todos. O 

rapaz casou com a filha do chefe da aldeia, a qual desde sempre o admirou. E todos viveram um Natal feliz, e 

ficaram felizes para sempre… 
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