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Dedico este livro para minha amiga Camila Taira. 
Obrigada por inspirar esta linda história sobre 
amizade, amor e saudade. Todos os cafés são ótimos 
com você, até mesmo os virtuais.

***

A palavra AGRADECER sempre foi importante 
pra mim. Sou agradecida por todas as coisas e 
pessoas do meu caminho. Meus pais, meu irmão, 
minha família, meu filho e meu esposo. Este último 
é sempre um incansável incentivador da minha 
melhor versão, e sou muito grata por termos sido 
colocados no caminho um do outro. Quando nos 
casamos, começamos nossa aventura mudando de 
cidade, de estado, e por fim de país!
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Miguel sempre foi um menino esperto 
e faladeiro, que gostava de se divertir 
com os amigos.

Soltava pipa, corria, jogava bola, fazia 
biscoitos: era tanta energia que ele não 
sabia onde gastar.

Dora, a mãe de Miguel, lhe contou 
dias atrás que eles vão mudar  de casa 
e que ele precisa juntar tudo o que é 
importante para levar para a casa nova.
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Com a missão na cabeça, Miguel 
começou a pensar no que 

deveria levar. Correu e juntou os 
brinquedos favoritos.

Depois a casinha do cachorro.

Pegou também algumas roupas 
e sapatos. Mas sentiu que ainda 

faltava algo.
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Então armou a barraca no quintal 
e chamou todos os amigos da rua. 
Colocou todos dentro da barraca, 
chamou a mãe e falou que havia 
terminado.

Mostrou a mala com as roupas, a 
caixa de brinquedos, a casinha do 
cachorro, depois levou a mãe ao 
quintal e mostrou a barraca.

Dora, naquele momento, não sabia 
se ria ou se chorava, e Miguel ficou 
sem compreender a reação da mãe. 
Afinal de contas, ele pensava, era 
ou não era para levar tudo o que era 
importante?
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Dora entrou na casa e pegou o celular. 
Tirou várias fotos daquele momento, 

dos meninos brincando dentro da 
barraca, dos sorrisos, dos jogos. Depois 
pediu que cada um fosse para sua casa.

Miguel não entendeu nada. Perguntou 
para a mãe se não era para levar as 

coisas mais importantes, e disse com 
lágrimas nos olhos que nada das coisas 

era mais importante do que os amigos.
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A mãe então explicou que não era 
possível levar os amigos, pois cada 
um tinha a sua casa, sua família...

Sem se conformar, Miguel chorou. 
Não aquele choro de birra, mas sim 
um choro sentido, de tristeza.

Queria dizer então que ele 
nunca mais veria os amigos? Ele 
perguntava para a mãe e chorava ao 
mesmo tempo.
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A mãe encontrou uma caixa e 
escreveu nela: 

“A CAIXA DA SAUDADE”. 
Depois a entregou para o menino, 

dizendo que a partir daquele dia lá 
dentro moraria um novo sentimento: 

a SAUDADE. 

Ela também explicou que, apesar de 
não poder levar as pessoas, as boas 

lembranças de tudo o que viveram 
juntos permaneceria sempre ali, 

através de algum objeto, foto ou outra 
recordação, e que ele poderia visitar 
a caixa e as lembranças sempre que 

quisesse ou que sentisse falta de algo.

E eles se mudaram...

14 15



A despedida foi dolorida. Miguel ganhou 
desenhos, cartinhas, fotos e até a 
naninha do João, seu melhor amigo.

Com lágrimas escorrendo pelo rosto, ele 
viu a rua sendo deixada para trás.

Mas os sentimentos foram se 
aquietando. Miguel foi entendendo 
que as mudanças acontecem sempre, 
e a saudade passou então a ser 
companheira de Miguel.

A cada passo, em que algo ou alguém 
precisava ficar para trás, Miguel escolhia 
um símbolo e colocava na caixa.

Com o tempo, aprendeu que a saudade 
mora junto com as lembranças e que só 
sentimos saudade das coisas boas que 
vivemos e das pessoas que amamos.
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A história deste livro já é antiga, daquelas 
que ficam martelando o caderninho de um 
escritor.

Quando morei em Vancouver, fiz muitos 
amigos, e quando precisei sair de lá o 
coração apertou pensando em deixá-los 
para trás. A Camila, de nome igual ao meu, 
é daquelas pessoas que a gente, quando 
encontra, não pode perder. Foi entre um 
café e outro, com a data da minha partida 
se aproximando, que comecei a rabiscar 
esta história.

Pensando no momento de isolamento e 
saudade que estamos vivendo, eu divido 
com vocês “Onde mora a saudade”, 
na esperança de ver muitas caixinhas 
recheadas de amor e sorrisos sendo 
espalhadas pelo mundo!

Camila Angelis é professora, escritora, 
psicopedagoga e especialista em Educação 

Especial. Está sempre em construção, 
aprendendo a ser mãe, esposa, filha, amiga... 

Administra o perfil no Instagram 
@contacamilaconta e lá conta um pouco 

do que é. Não se esqueça de visitá-la! 



Logan Portela é formado em Desenho 
Industrial pela PUC-PR em 2004 e com 

especialização em Comunicação, Cultura 
e Arte na mesma instituição. Atua no 

mercado como designer gráfico, diretor 
de arte, produtor cultural, ilustrador, 

fotógrafo e professor.

LEIA tAmbém, DA AUtorA

O meninO e O veLhO... O veLhO e O meninO

Como nasce uma amizade? Qual é o momento em que duas 
pessoas passam a habitar no coração uma da outra? Neste livro 
você descobrirá como existem versões para a mesma situação 
e como os amigos podem aparecer nos momentos mais 
inesperados!

Livro interativo: a história do velho encontra a do menino no 
meio do livro!




