
A minha casa é na Serra de Aire 

 O meu nome é Melissa, sou um leirão fêmea e moro na Serra de Aire. Vivo num ninho de 
paus e musgo, que construi num arbusto, perto de um regato, onde, todos os dias bebo água e 
me refresco. 

  Certo dia, estava eu a dormitar no meu ninho, quando acordei com um enorme safanão. 
Olhei, sonolenta, para a origem do movimento, e qual não foi o meu espanto quando vi uma 
cabra serrana a comer o meu arbusto, com um ar de indiferença. 

 Muito indignada, como qualquer leirão que observa a sua casa a ser devorada, gritei: 

 -Então não vês que neste arbusto habita uma rata leirão, sua criatura peluda com 
cornos?! 

 Digamos que não. A cabra continuou a comer como se nada se passasse, não se 
importando com o quão alto eu gritava. Então, saltei para o chão, dirigi-me às patas da cabra e 
mordi-a, afirmando convincentemente: 

 -É para aprenderes a não destruir a Serra de Aire e as casas dos animais que nela vivem! 

 Foi a primeira vez que ela me ouviu. Olhou para mim como quem olha para uma criança 
que acaba de fazer uma palhaçada e disse: 

 -Eu não estou a destruir a serra, estou a ajudá-la. 

 - A sério?! Como é que se protege um habitat natural ao comer-se as plantas nele 
existente?! 

 A cabra riu-se e respondeu: 

 -Como tu sabes, aqui na Serra de Aire há muitas espécies de plantas ameaçadas. Então, 
um grupo de homens decidiu reunir-se e fazer alguma coisa para ajudar essas plantas. Eles 
chegaram à conclusão de que há muitas espécies na Serra, que podiam ser retiradas em algumas 
zonas, para dar lugar a outras, mais raras. Para isso, eles criaram dois grandes rebanhos de cabras 
serranas, como eu, para comerem essa vegetação abundante. E aqui estou eu, a cumprir o meu 
dever. 

 Olhei para a cabra embaraçada e justifiquei-me humildemente: 

 -Desculpa… não sabia de nada disso… 

 -Não faz mal, agora já sabes e podes espalhar a notícia!- retorquiu a cabra. 

 Agora já sei, como disse a cabra, que este projeto ajuda a biodiversidade da serra a 
aumentar e a torná-la mais bonita e próspera! 
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