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Palavra de mocho! 

 

Sou de sangue azul – Sua Majestade, o Mocho Real. Herdei dos meus 

antepassados muitos conhecimentos sobre a serra. Claro, com o avanço das 

novas tecnologias e com o mochobooK , estou sempre atualizado. Mas olhem 

que é importante conhecer o nosso passado, as nossas raízes, a nossa 

História. Sabem, por aqui já passaram romanos, árabes, sem esquecer os 

monges de Cister, que trouxeram a oliveira e mudaram a paisagem, 

enriquecendo-a. Às vezes, ao planar, penso nisso, nos vestígios dos 

antepassados – vistos de cima, os muros feitos de pedra solta que cercam os 

campos são como uma manta de trapos gigante em tons esverdeados. 

Mas tenho um pequeno problema. Aqui, no alto da serra, perto da minha 

casa, a gralha-de-bico-vermelho faz-se anunciar, quase todos os dias, 

repetindo sempre a mesma lengalenga: 

-Bom dia, Sol! Bom dia, ar puro! Bom dia, árvores e alegres 

companheiros de canto e do campo! É tão bom ter estas penas negras como a 

noite e este bico vermelho! Que bom estar aqui, à varanda do meu ninho, nesta 

falésia que é a minha casa! Ah, a vida é bela! E eu, a gralha-de-bico-vermelho, 

sou a mais bela… e raríssima! 

Um dia, já impaciente com tanta arrogância, decidi batizá-la. Para mim, 

passou a ser a gralha de “bico empinado”. Reconheço a sua beleza, 

compreendo que a lei a proteja e que os ornitólogos passem dias a fotografá-la! 

Também admiro os seus voos ondulantes, sempre em bando. Mas ela não é o 

centro da nossa serra. Somos todos importantes, existimos para mantermos o 

equilíbrio, cada um no seu habitat, nesta serra tão conhecida pelas suas grutas 

e algares, rios subterrâneos e pela fauna e flora tão peculiares. 

Desculpem, já estou a divagar. O que vos quero contar não é isto! Tenho 

de ir direto ao assunto. Os morcegos são muito importantes para a 

conservação dos habitats. Permitem a subsistência de uma fauna específica, 

fornecendo-lhes o seu alimento, através das fezes, por exemplo. Crustáceos, 
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aracnídeos e vários tipos de vermes sobrevivem graças aos morcegos. A 

conservação dos abrigos subterrâneos é vital. E que vemos? Construções de 

infraestruturas para os homens edificarem postes e parques eólicos. 

Pensei: «Quem se importa com isso? A minha vizinha gralha de “bico 

empinado” que anda por aí a voar ao ritmo de gritos que parecem uma banda 

de Heavy Metal ?» 

Concluí que o progresso é importante para o Homem, mas a 

preservação das espécies também. O Planeta é de TODOS! Por isso decidi 

convocar uma assembleia e tratar do assunto. Resultou com a situação da 

gralha-de-bico-vermelho. Graças aos rebanhos de cabras, estamos a conseguir 

preservar a espécie.  

Algumas horas mais tarde, depois do anúncio passar de boca em boca, 

de bico em bico, de ramo em ramo e de folha em folha, todos responderam à 

chamada. Expus o problema. Surpreendentemente, foi a minha vizinha gralha 

de “bico empinado” que começou por falar: 

- Caros amigos e amigas, ninguém melhor do que eu compreende a 

felicidade de sobreviver à ameaça da extinção! Vivemos num local privilegiado, 

com diferentes habitats e respetivas espécies de animais e plantas. Os 

humanos que vivem aqui perto também nos vão ajudando. Portanto, temos de 

pedir ao morcego-hortelão que entre em contacto com o nosso “anjo da 

guarda”, aquele guarda-florestal que consegue ouvir os bichos e as plantas. 

Aplaudimos e dividimos tarefas. Mais uma vez, de boca em boca, de 

bico em bico, de ramo em ramo e de folha em folha a mensagem chegou ao 

destinatário. O encontro ficou marcado para o dia seguinte, à mesma hora, no 

coração da serra.  

- Compreendo a vossa aflição e orgulho-me da vossa união, – começou 

por dizer o nosso “anjo da guarda”, continuando – já sabem que temos muitos 

amigos. Irei falar de imediato com o meu chefe. Logo que a QUERCUS souber, 

vai agir. Já viram que o símbolo do nosso lar é um morcego, não é por acaso! 

Dito isto, caminhou a passos largos determinado a resolver o problema. 
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Vieram técnicos, investigadores, exploradores, engenheiros, biólogos…. 

Traziam mapas e instrumentos variados. Desapareceram e voltaram a aparecer. 

Foi assim durante algum tempo. Já pensávamos que as construções 
iriam continuar, com o pó e o barulho ensurdecedor daqueles camiões 
gigantescos… Porém, certo dia, vi a mensagem no mural do mochobook: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agora estamos mais descansados. A comunidade está envolvida. 

Todos, juntos, construiremos um mundo melhor! Palavra de mocho! 


