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Conto de Natal 
 

Havia uma aldeia pequena, que no inverno ficava muito bonita. A neve cobria os telhados das 

casas, os rios ficavam congelados e as crianças iam para lá brincar. 

Nessa aldeia havia uma criança chamada Natália, que com apenas dez anos, acordava muito cedo para 

levar as suas vacas para o campo. Na verdade, não eram dela, eram dos seus tios que tinham já alguma 

idade e não podiam trabalhar. 

Quando levava as suas vacas, Natália cantarolava uma canção sobre o Natal, pois, nesta época do 

ano, ela desejava ter os seus pais a seu lado. Natália tinha sempre uma carinha triste, com saudades dos 

pais, mas eles tinham de trabalhar na Suíça para sustentar a casa.  

Os pais de Natália emigraram para a Suíça quando esta ainda tinha cinco anos, e, desde aí, nunca 

mais os viu. No entanto, ainda tinha algumas memórias do último Natal que passara com eles. Nesse ano, 

lembra-se de ter ido com os pais comprar os enfeites para o pinheiro de Natal. Ele tinha: bolinhas azuis, 

amarelas e vermelhas e também uma estrela no topo do pinheiro. À noite o pinheiro brilhava com o 

reflexo da lua e parecia iluminar toda a aldeia. A casa da Natália era a mais bonita de todas, era magnífica 

e com a neve ficava muito gira, pois cobria o telhado, parecendo um manto branco. Natália, a partir desse 

ano, enfeitava o pinheiro com os tios da mesma forma que os pais lhe ensinaram, naquele ano. Tinha por 

hábito, olhar para a estrela e pedir um desejo. Aliás, pedia todos os anos sempre o mesmo desejo. 

E o tempo foi passando e a vontade de reaver os pais era muita. Mas neste Natal Natália não 

estava tão triste, pois tinha um pressentimento que este ano seria diferente, mas não sabia em quê. Estava 

muito feliz, porque com o pinheiro que seus pais lhe tinham dado, ela sentia uma alegria infinita. 

No dia antes da véspera de Natal, Natália pensava no que queria e decidiu pedir um diário para 

poder escrever para alguém. Nesta aldeia, era tradição comprar os presentes no dia antes da véspera de 

Natal. 

Ela foi logo chamar os tios e disse: 

- Quero um diário…!  

Logo eles responderam: 

- Vais ter o diário que queres e terás outra surpresa! 

Como Natália não era muito curiosa calou-se e foi para o quarto, mas pensando no que seria.  

Nesse dia à tarde, os tios saíram para ir comprar o diário. Quando chegaram, Natália reparou que 

eles só tinham o diário, mas a outra prenda não tinha vindo. Ela foi para o quarto e ficou mesmo com 

curiosidade e perguntava-se a si própria o que seria aquela prenda que os seus tios não tinham trazido. 

Na véspera de Natal, Natália só ainda tinha visto o diário que tinha pedido e ficou com muita 

mais curiosidade daquela prenda misteriosa. Mal chegou a hora das trocas de presentes, Natália deu aos 

seus tios uma moldura com as suas caras retratadas. E eles disseram: 

- Está aqui o nosso presente! 

Apenas lhe deram o diário e ela perguntou: 

- E a outra surpresa? 

- Está aqui! – disseram os tios. 

E pela porta da casa entraram os pais da Natália. 

- Que prenda maravilhosa! – Disse Natália felicíssima. 
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Ela abraçou os seus pais e acariciou-os, dizendo: 

- Este Natal é o melhor do mundo! Tive muitas saudades de vocês. 

Natália estava tão alegre e perguntou aos pais: 

- Vão ficar ou vão embora novamente? 

- Viemos para ficar! 

- Que bom! Finalmente a estrela concretizou o meu desejo!  

 E todos bastante emocionados abraçaram-se a olhar para a estrela! 
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