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     Élio era um pequeno rato que habitava na 

Serra de Aire. Era muito querido e também muito 

atencioso e simpático. Tinha uns olhos negros 

enormes que pareciam azeitonas e as suas 

orelhinhas pareciam as de um coelho. Os seus 

bigodes eram muito, muito engraçados. A  cauda 

era bastante comprida e farfalhuda e o seu pelo 

matizava-se em  várias tonalidades: preto, branco, 

castanho e cor de pele. 

      Apesar de 

conhecer a Serra 

como a palma das 

suas patinhas, 

porque vivia lá 

desde que nascera, 

perdeu-se. A Serra 

era tão grande, tão 

imensa, que Élio 

não conseguiu encontrar o caminho de volta para 

casa, a sua toca. Era linda e bem situada. Élio tinha 

demorado muito a escolher tão bom terreno. 

Tinha à sua volta um belo jardim de narcisos, 

alecrim e orquídeas. 
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     Para lá do jardim existiam matagais que 

protegiam a toca dos predadores. O ratito estava 

desorientado e começava a desesperar. Foi então 

que avistou uma víbora muito comprida. A sua 

pele tinha traçados numa espécie de  ziguezague, 

com 

cores 

neutras 

que lhe 

permitiam camuflar-se.  

Élio aproximou-se dela com a intenção de lhe 

pedir ajuda. Talvez ela lhe soubesse dar 

orientações que lhe permitissem encontrar o 

caminho para a sua casinha. Contou-lhe a sua 

desventura e ficou a saber que o réptil se chamava 

Sofi. 
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Sofi mostrou-se muito aborrecida: o rato 

tinha-a despertado 

do seu sono de 

hibernação. Então, 

só para se ver livre 

dele e poder 

continuar a sua 

bela soneca, deu-

lhe uma indicação 

impensada e 

mandou-o embora. 

     Élio estava imensamente cansado, mas 

esperançoso de voltar a deitar-se na sua 

confortável caminha. Andando lentamente, foi ter 

à casa da Mãe-Natureza. O seu verdadeiro nome 

era Ana Teresa, mas, por uma questão de rapidez, 

todos a chamavam Natureza. 

     A Mãe-Natureza era muito bonita, embora 

tivesse já algumas rugas, devido às suas  

preocupações com a poluição e destruição dos 

habitats. Tinha uma pele cor de terra muito suave 

e trazia posto um vestido salpicado de ramagens 

de flores. Esse vestido tinha uma saia comprida 

constituída por lírios e orquídeas com medronhos, 
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ramos de zambujeira e  de azinheira. No corpete 

estavam estampados alguns animais:  uma 

cotovia, uma perdiz, uma geneta (meio leopardo, 

meio gato) e também um coelho. 

     A Natureza conhecia, melhor do que 

ninguém, toda a Serra e, portanto, sabia onde 

ficava a toca de Élio. Depois de se inteirar do que 

lhe sucedera, referiu-lhe que percurso deveria 

fazer para a encontrar. Em troca, encarregou-o de 

uma importante missão: 

  Meu caro Élio, reúne todos os animais teus 

amigos e conversa com eles sobre a nossa maior 

ameaça: os Homens. Embora sejam simpáticos 

para 
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connosco, poluem o ambiente e estragam o nosso 

habitat natural. Depois de falares com eles, forma 

uma «aliança» para protegermos a Serra e, ao 

mesmo tempo, informarmos os Homens acerca 

do benefícios de uma Serra preservada. 

   

  Élio ficou muito atrapalhado porque estava 

encarregado de uma missão importante. Não 

podia falhar. 

     Como a Mãe-Natureza lhe tinha pedido, 

reuniu todos os animais e falou-lhes sobre a 

aliança que ela sugerira. Os animais concordaram 

unanimemente com  a importância daquele plano, 

mas havia um problema: como iriam sensibilizar os 

humanos? 

     Depois de discutirem sobre o assunto, 

chegaram a uma conclusão. Aproximar-se-iam o 

mais que pudessem dos humanos e começariam a 

fazer muitos ruídos com as suas vozes. Tinham de 

se fazer ouvir! 

     O dia combinado chegou, e Élio e os animais 

seus amigos reuniram-se perto de uma aldeia, no 

extremo norte da Serra. Quando os habitantes 
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viram tanta bicharada junta, não perceberam de 

imediato o que estavam ali a fazer, no entanto, 

com o passar do tempo, aperceberam-se de que 

deviam estar infelizes. Um menino de olhos e 

cabelos castanhos, muito compreensivo e atento, 

comentou: 

 Se estão com um ar triste, talvez tenham 

alguma preocupação... 

Os animais, cabisbaixos, deram a entender 

que era isso que se passava. 

 Está doido o miúdo! Alguma vez os animais 

se preocupam?!! – exclamou uma mulher. 

     Os animais, tomando consciência de que a 

sua missão seria ainda mais difícil do que estavam 

à espera, começaram a apanhar o  lixo que estava 

no chão e a juntá-lo num montinho.  

 Então o menino disse: 

 Estão a ver, estão a ver? Eu não estou 

doido! Vamos ajudá-los! 

     E todas as crianças que por ali estavam 

puseram mãos à obra e começaram a apanhar 

resíduos de toda a espécie: latas de conserva, 
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garrafas de plástico e de vidro, embalagens 

variadas...  

Numa clareira, um pouco mais ao longe, 

avistava-se lixo mais ”pesado”, cuja 

decomposição seria igualmente impossível – 

colchões velhos e revelhos, eletrodomésticos 

enferrujadíssimos, louças em cacos, entulho de 

obras domésticas... enfim, um sem número de 

trastes em fim de vida faziam agora parte da 

“paisagem” da Serra. 

Nesse momento, os adultos, como se 

tivessem sido empurrados por uma mola, gritaram 

quase em coro: 

 E nós, do que é que estamos à espera? 

Vamos a isto! 

 

Os animais ficaram contentíssimos. A parte 

mais difícil da missão encomendada pela 

Natureza, a mobilização dos habitantes, já estava 

em curso.  
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     Daí em diante, todas as semanas e com a 

colaboração dos animais,  as pessoas começaram 

a fazer a recolha de lixo. 

     Numa dessas recolhas,  Élio e os seus amigos 

passaram por um lugar extremamente sujo. De 

repente, Élio exclamou: 

 Ah! É a toca da Sofi. Onde estará ela? Sofi? 

Sofi? 

 O que querem? – disse Sofi, aborrecida 

como sempre. 

 Sou eu, o Élio. – disse o ratito. 

 Vai-te embora! – gritou a cobra – Eu não te 

ajudei e tu também não vais querer ajudar-me. 

Estás no teu 

direito! – 

acrescentou,  

parecendo chorar. 

– Peço desculpa! 

 Claro que 

quero ajudar-te. 

Vamos limpar a 

serra juntos... Eu 
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desculpo-te. Afinal os interesses da nossa querida 

Serra de Aire  sobrepõem-se a qualquer mágoa 

que possa existir entre nós. – assegurou Élio. 

 A sério?!! Tens mesmo a certeza disso? – 

exclamou  Sofi, incrédula, pois não estava 

habituada a que os outros confiassem nela. 

 Sim, sem dúvida nenhuma! Anda connosco! 

– disse Élio, radiante. 

 Não tenho palavras para te agradecer. 

Obrigada, és muito boa pessoa... quero dizer, és 

muito bom rato! E muito giro também! 

     O pequeno rato sentiu-se feliz: não só tinha 

cumprido a missão  com que se comprometera 

com a Natureza para proteger a Serra, mas 

também tinha em Sofi uma nova amiga... 

 

 


