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 Naquele dia acordei cedo, demasiado 

cedo. O barulho ensurdecedor, nada 

melodioso, nada natural não me deixava 

pregar olho. Não era vulgar ouvirem-se 

barulhos logo de manhã que não fosse o 

assobio da cotovia Isabela, o sibilar da cobra 

cornuda Ester ou a água cristalina, cheia de 

pressa, a saltitar nas grandes rochas calcárias 

tentando descobrir novas grutas. 

- Mas o que se está a passar? -pensei 

eu muita assustada, pois não passo de uma 

geneta que mais não quer que o seu sossego 

da Serra. É verdade, já cá vivo faz uns bons 

anos! Os meus pais e os meus avós também 

já percorriam estas encostas da Serra de Aire 

ou de Candeeiros. Estão tão agarradinhas, 

estas duas serras, que por vezes não sei se estarei numa ou noutra!...  

Bem, fui dar uma espreitadela. Queria saber o que me perturbou o sono!...  

- Oh! O que é aquilo?! -tal não foi o meu espanto quando vi umas máquinas 

barulhentas a limpar os matos que já tapavam a entrada da minha toca. Parece que, 

finalmente, alguém se lembrou de nós…  

As histórias do meu avô assolaram-

me a memória, já em tempos idos que estas 

serras eram a vida de muitas vidas, os 

habitantes humanos passavam cá muito do 

seu dia. Colhiam plantas como os orégãos, 

que utilizavam nos seus cozinhados, ou a 

salva, para as dores de barriga, enquanto 

guiavam os seus rebanhos que preenchiam 
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a paisagem. A Serra andava cuidada, limpa. Raramente se ouviam desgraças por estes lados. 

Depois tudo mudou… abandonaram-nos ao nosso destino… porque somos muitos os que 

aqui vivem.  

Os anos foram passando e as plantas foram crescendo de forma desgovernada, não 

havia ninguém para cuidar e nós não sabíamos como fazê-lo… mal conseguia sair da minha 

toca para procurar alimento… 

  Aquele dia foi terrível, acordei com os gritos da cotovia Isabela e da vizinha perdiz, D. 

Rosa, com as suas pequenas crias. Coitadas, estavam mesmo assustadas! Saí da minha toca 

e quase fui atropelada pelo javali Igor, que corria a bom correr, perseguido por grandes 

labaredas com denso fumo. Todos gritavam “É fogo! O fogo vem aí! Fujam!” 

De repente, tudo desapareceu 

dando lugar a um manto de cinza e 

escuridão. Muitos de nós ficámos 

feridos, as manchas negras da minha 

pelagem não se distinguiam do sujo da 

queimada…  

Os meus amigos começaram a ir 

embora daqui, ninguém queria viver num 

sítio tão destruído. A D. Rosa foi-se 

embora, disse que iria procurar um lugar 

mais bonito onde os seus filhotes pudessem ser felizes. 

Aqui há uns dias, a cotovia Isabela veio fazer-me uma 

visitinha. Ela anda sempre a bisbilhotar sobre o que se passa na 

Serra. 

- Sabes o que se anda aqui a passar? -disse a Isabela. 

- Não! -exclamei. 

- Pois bem, amiga Raquel, a semana passada estava eu 

no meu raminho de azinheira, a mirar a paisagem quando ouvi 

umas pessoas a falar. Olhei para baixo e lá estavam eles! -

afirmou a Isabela. 

- Mas eles quem?! -questionei muito curiosa. 
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- Não sei, não sei. Só sei que se chamam QUERCUS e vêm para nos ajudar! -

respondeu a Isabela com ar altivo.  

- Seja o que for, para mim, já são nossos amigos! -retorqui empolgada. 

A vida da Serra vai mudar, vai sim. E por todo este frenesim de maquinaria que ouço 

mais me convenço disso. Estou desejosa de rever a D. Rosa. Quando voltar, conseguirei vê-la 

ao longe, escondida nas gramíneas ou a cheirar um narciso, reconhecerei o seu sorriso. 
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