
 

TEXTOS PREMIADOS 

“A falta de amor é uma das maiores pobrezas” 

A falta de amor nas crianças é um desgosto. A maior parte das crianças que não têm 

casas com cozinhas e quartos de banho ou até camas para dormir, têm, muitas vezes, o 

mais importante que é o “amor”. 

Há crianças que têm tudo o que precisam para viverem bem, o que quer dizer que 

são “ricas”, mas o que elas não têm é  “afeto e  carinho”. 

O amor é uma das coisas mais importantes do mundo… sem ele não existiam: os 

namorados, os casais e, principalmente, as famílias. O amor é um sentimento especial 

que uma pessoa tem com a outra. É gostar muito de alguém…  

Os pobres vivem no que lhes resta. Se não tiverem casa, vivem na rua; se não 

tiverem dinheiro para comer, vendem o pouco que ainda possuem ou, então, pedem 

ajuda… ninguém lhes dará nada e acabarão por morrer. 

E o que é o amor? 

 O amor é o afeto. O amor é o carinho que as pessoas nos dão. O amor quer dizer 

que uma pessoa gosta de nós como somos por fora e como somos por dentro. 

 Não importa que sejamos pobres… importa é que não sejamos pobres em amor 

para dar. Afinal, só assim podemos ser felizes! 

Íris Sousa, nº7, 5ºC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

“A falta de amor é uma das maiores pobrezas” 

O amor… Sempre que sentimos o amor, sentimo-nos as pessoas mais felizes do 

mundo, sentimos que nada mais está à nossas volta, só sentimos o nosso corpo 

apaixonado pela vida, sentimos “borboletas” no estômago, sentimo-nos dançar, flutuar, 

só nos apetece gritar, até que todo o mundo ouça, queremos se4r ouvidas, somos as 

heroínas do amor, as guerreiras. Pelo amor, lutámos até ao fim como se não houvesse 

amanhã, só queremos expressar o amor que sentimos. 

Mas, de repente, o mundo desmorona-se aos nossos pés, sentimos o sofrimento, o 

latejar do nosso corpo, a tristeza de nos sentirmos sós, a escassez de felicidade, 

simplesmente, ninguém nos ama, ninguém gosta de nós. O mundo despedaçou-se. 

A falta de amor faz-nos sentir pobres, impotentes, como se vivêssemos sozinhas nas 

ruas ao frio e calor e não quisessem saber de nós. Desprezam-nos e aí vem a frase 

“Apetece-me desaparecer”. Entre lágrimas e solidão, o amor transforma-se num bicho, 

numa desilusão, num grande buraco. 

A falta de amor é, sem dúvida, a maior de todas as pobrezas. Não conseguimos 

explicar o porquê deste sentimento nem o porquê de qualquer pobreza. 

Se passarmos frio, fome e não tivermos um lar nem dinheiro, o amor consola-nos e 

tudo parece melhor, mas sem amor não vivemos! 

A pior de todas as pobrezas é a falta de amor. 

 

Inês Fernandes, nº10, 8ºD 

 

 

 

 
 

 


