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Miriam, uma geneta astuta e amável, vivia na 

Serra de Aire. Como tinha tido crias recentemente, 

ocupava grande parte do seu tempo na procura de 

alimentos. 

Ela costumava caçar pequenos animais para as 

suas crias, como ratos, pássaros, perdizes… 

Naque

le dia, uma 

vez mais, 

conseguiu 

caçar um 

rato e 

levava-o na 

boca em 

direção à sua toca. Quando lá chegou, ficou em 

pânico: no cantinho onde deixara os seus filhotes 

apenas restavam algumas ervas e uns poucos troncos 

secos! 



 

Farejou desalmadamente todos os recantos, na 

ânsia de lhes encontrar o rasto. 

Rompeu pelo mato, desnorteada, sem saber o 

que fazer. 

De repente, sentiu-se coberta por uma rede 

áspera e grossa, sob a qual permaneceu até ser 

levada para uma carrinha vermelha, velha e bastante 

suja. 

Colocaram-na na bagageira. Estava muito escuro, 

mas Miriam conseguiu pressentir a presença dos seus 

meninos. Mesmo presa na horrível rede, conseguiu 



 

mexer-se. Emitiu uns leves guinchos para os chamar e 

tentou aproximar-se deles, para os tranquilizar.  

Entretanto, percebeu que a carrinha já estava em 

movimento. Para onde os levariam? O que lhes iria 

acontecer?  

Daí a muito tempo, um homem carrancudo abriu 

as portas da viatura e soltou a mãe e as suas 

pequenas crias num recinto vedado, verde e 

espaçoso, onde se encontravam outros animais da 

sua 

espécie.  

Reparou que, a um canto, se encontravam alguns 

recipientes com comida. Miriam ficou deveras 

confusa. Já não seria necessário caçar para obter 

alimentos? 



 

Tinham passado alguns dias quando descobriu 

que estava num Jardim Zoológico. Na Serra já ouvira 

falar sobre zoos. Sabia que ficaria privada da sua 

adorada liberdade. Estava rodeada de grades de 

ferro, cinzentas e enferrujadas. Dentro da jaula, o 

chão era composto por ervas secas e flores murchas. 

Não 

gostava da 

ideia. 

Queria ser 

livre como 

era antes. 

Pensou, 

pensou e 

chegou a 

uma conclusão: iria fugir!  

Para isso, impunha-se-lhe um novo obstáculo: 

teria de passar com os seus filhotes pelos lasers do 

portão principal que se encontravam 

permanentemente ligados, até mesmo durante a 

noite. 



 

Decidida como era, na noite seguinte, pôs o seu 

plano em ação. No momento em que a girafa que 

vivia no espaço ao lado da sua jaula esticou o seu 

pescoço, no intuito de mastigar as folhinhas verdes e 

tenras da árvore alta e frondosa que cobria o recinto 

das genetas, Miriam não hesitou um segundo que 

fosse. Abocanhou as suas crias pelo cachaço e trepou 

pelo comprido pescoço da girafa, saltando de seguida 

para o chão. 

Quando chegaram ao portão, depararam-se com 

os lasers. Depois de matutar sobre o assunto, Miriam 

decidiu que a forma mais fácil de os transpor seria por 

baixo. Lenta e cuidadosamente, foram rastejando até 

chegarem ao portão principal, enorme e majestoso. 

Como conseguiriam passar?  



 

Miriam reparou que uma das suas portas estava 

entreaberta. Dado que nem os filhotes nem ela 

própria cabiam naquela ranhura, tentou empurrá-la 

mais um pouco, mas, ao fazê-lo, esta rangeu 

ruidosamente e o guarda, ao ouvi-la, aproximou-se a 

correr. Veloz, desligou os lasers para poder passar e 

apanhar as genetas, contudo estas já tinham 

escapado para a rua. 

Nesse momento, ouviram uma senhora, que 

remexia apressadamente o interior da mala de viagem 

que tinha consigo. Parecia procurar algo, ao mesmo 

tempo que falava ao telemóvel: 



 

 Estou? Olá! Sim, é verdade… Parto hoje… 

Disse-te há pouco! Como é que já não te lembras? É 

para a Serra de Aire… Tenho de desenvolver lá o  meu 

projeto... 

Neste momento, a atenção de Miriam redobrou. 

Enquanto a senhora continuava a falar, uma ideia 

assomou-lhe a mente: ela e os seus meninos seriam 

passageiros clandestinos naquela mala de viagem 

rosa. Aquela mala que o Destino trouxera até ela seria 

a sua salvação. Fez um sinal quase impercetível aos 

filhos e estes seguiram-na sorrateiramente para o 

interior de uma das divisões da mala. 

Alguns minutos depois, sentiram uns solavancos 

e ouviram um barulho de um motor a trabalhar e 

perceberam que ela se dirigia para uma viatura. 

Passado um tempo que lhe pareceu não ter fim, 

sentiu que a mala era de novo movimentada.  Se 

pudesse ver o que se passava no exterior, Miriam 

saberia que a mala já estava fora do carro, a ser 



 

transportada  pela senhora  que caminhava em 

direção à Serra. 

 Na primeira oportunidade, logo que a dona da 

mala a abriu, Miriam e os filhos saltaram e correram, 

para além da porta, eufóricos e felizes. Mal se viu no 

mato, Miriam farejou com cuidado, ansiosa por 

encontrar os aromas das flores que enfeitavam a sua 

toca e o cheiro dos arbustos húmidos que a 

rodeavam. Também procurava aquela paisagem que 

conhecia tão bem e que, por muito longe que tivesse 

estado, nunca iria esquecer.    

Quando, 

por fim, 

reconheceu os 

arbustos 

secos que 

contornavam 

a entrada da 

sua toca, respirou profundamente. Foi ali que toda a 

aventura começara.  Caçadores furtivos e sem 



 

quaisquer escrúpulos tinham-nos capturado e 

vendido a um Jardim Zoológico ilegal.  E talvez essa 

fosse uma prática corrente na Serra...  

 Vou reunir os animais e vou contar-lhes o que 

me sucedeu, para os avisar. – pensou em voz alta – 

Não quero que mais nenhum sofra o que eu sofri! 

De certeza que os avisou. Mas só o fez no dia 

seguinte, porque, de tão cansada que estava, caiu 

para o lado e adormeceu tranquila, por estar com os 

seus fihotes novamente em casa. 

 

 


