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“Splash“! Algo frio, húmido e ter-

Ambos se riram e e apontaram-

avô, encontrando-o no alto da

rivelmente desagradável pousou

-lhe o dedo. As lágrimas caíam

praia, sentado na areia quente,

no pescoço de António, fazendo-o

dos olhos, pois na água estava

lendo um livro.

virar-se rapidamente. À distância,

uma grande e viscosa água-viva.

António era pequeno, magro e o

dois meninos mais velhos brinca-

António estava tremendo de medo.

seu cabelo estava sempre despen-

vam perto da água.

Não quis mostrar fraqueza aos me-

teado. O seu avô já era um senhor

ninos que estavam na praia e em

com muitos e muitos anos, magro e

vez disso, foi procurar o seu

bronzeado com uma espessa barba grisalha.
Ambos passam o verão juntos, na
“casinha à beira-mar“. A sua velhinha mas bonita casinha branca
da familia, à beira mar, sendo ela
testemunha de muitas histórias
felizes.
O avô tratava-o com respeito. Ele acreditava que as
crianças entendiam a maior
parte das coisas, não sendo
preciso, falar com elas numa
linguagem mais simples. Era
por isso que António gostava
de passar os verões na sua
companhia.
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António, sentou-se ao lado do
avô numa toalha de praia azul e
escondeu o seu rosto nos braços.
Olhou para baixo para o padrão
do tecido da toalha, mexendo os
dedos dos pés na areia.
“Já vi peixes voadores, mas nunca
tinha ouvido falar de águas-vivas
voadoras!“ murmurou o avô.
António sorriu e disse:
“Oh avô, porque é que todo mundo é tão mau?“, perguntou ele um
pouco desesperado...
O avô respondeu:
“Não percebo porque é que aqueles meninos tratam mal uma criatura viva!“
“Criatura viva ...?“, António hesitou, surpreso com a escolha de
palavras.
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Passado o susto, foram os dois

Primeiro, abriu um grande livro

almoçar juntos na casinha branca à

com muitas ilustrações, já com uma

beira-mar. Quando se sentaram à

aparência antiga e procurou uma

mesa, António olhou para o mar e

página em particular.

disse:
“Avô, as águas-vivas são animais
estranhos. Parecem gelatina. Vivem no mar, mas não são peixes

“Olha António, existem várias espécies diferentes de água-viva e
todas são ligeiramente diferentes.“

de verdade. Eu acho-os nojentos!
E para que servem? As águas vivas
são perigosas?”, perguntou António ligeiramente preocupado, lembrando-se da mãe que o proibira
anteriormente de tocar nas águas
vivas.
“Eu não sei exatamente... que tal
se nós os dois, tentarmos descobrir
juntos?“ respondeu-lhe o avô, enquanto se levantava. Foi até a prateleira azul, na parede traseira da
sala de estar, escolheu diferentes
livros e trouxe-os de volta à mesa.
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António inclinou-se para ver.

as águas-vivas são inofensivas

“As águas-vivas são realmente lin-

para nós, humanos“, tranquilizan-

das quando as olhamos de perto”.

do o neto antes de se levantar da

Estava maravilhado.

mesa.

“Parecem obras de arte”, continuava António, respondendo-lhe o

Depois do almoço, o avô reser-

avô:

vava sempre um momento, “para

“As ilustraçoes deste livro foram

descansar os olhos“, dormitando

desenhadas por um zoologista

no sofá e roncando.

famoso há mais de 100 anos. Cha-

Enquanto isso, António costumava

mava-se Ernst Haeckel e morava

brincar no jardim ou na praia. Mas

na Alemanha“.

desta vez, fez algo diferente. A

“Seria bom, se as pessoas real-

curiosidade levou-o a ficar na mesa

mente tivessem tempo para olhar

e a abrir todos os outros livros que

de perto os animais“, e continuou

o avô tinha ido buscar.

com um suspiro profundo e pen-

Num deles encontrou a fotografia

sando alto:

de uma água-viva onde as partes

“Talvez assim pudessem apreciar

individuais do corpo estavam iden-

a beleza das criaturas e protegê-

tificadas. Havia um guarda-chuva

-las“. O avô amava a natureza!

e tentáculos, até mesmo uma boca.

Tinha um bom coração e muitas

Noutro livro, António leu algo real-

vezes ficava irritado com a falta de

mente assustador, dizia num texto

consideração que as pessoas de-

grande a negrito:

monstravam pelos animais e plantas, tudo por não saberem e não

“O animal mais venenoso do mun-

quererem aprender.

do não é uma cobra ou um escor-

“Mas tenho quase certeza de que

pião, mas uma água-viva!”

Cheio de pânico, sacudiu o avô

que este tipo de água-viva vive na

adormecido: “Avô, as águas-vivas

Austrália, então significa que não

são venenosas!“, exclamou muito

a encontrarás aqui no nosso mar”,

aflito. “Acha que devemos ir para

assegurou o avô, continuando a

o hospital?”. António parecia tão

explicar-lhe:

preocupado que o seu avô rapida-

“O livro também diz que a gran-

mente se recompôs e colocando-o

de maioria das águas-vivas são

no colo, disse: “Mostra-me onde

inofensivas para os humanos o seu

leste isso…“. António apontou para

veneno parece mais, como quando

a página do livro.”Tens razão An-

tocamos nas urtigas“. António já

tónio, é chamada vespa-do-mar

se sentia melhor e respondeu mais

e é uma das águas-vivas mais ve-

aliviado:

nenosas do mundo, com 5.000

“Avô, eu realmente não entendo as

células-vivas cheias de veneno!“

células que contêm o veneno, po-

disse o avô. “Mas olha, algumas

des explicar-me?“

linhas adiante, também dizem

“As águas-vivas pertencem a um

grupo de animais chamados cni-

algumas pessoas até as comem.

dários. Todos eles têm pequenas

Sabias disso?”, Perguntou António.

cápsulas sob a pele dos tentáculos

“Não mesmo! Eu nem consigo ima-

com uma extensão para o exterior

ginar como é o gosto”, disse o avô.

chamadas cnidocistos.“

“Diz aqui que as água-vivas têm

“Quer dizer como uma haste sain-

apenas um orifício, então a boca

do da pele da água-viva?“ per-

e o ânus ficam no mesmo lugar”,

guntou António.

relatou o avô. “Bem, a água-viva

“Sim, exatamente. Se outro animal

deve estar feliz por não ter nariz,

que a água-viva quer comer tocar

caso contrário, seria insuportável!“

nesta haste, ela dispara um fio que

o menino disse, e os dois riram

fere.“, explicou o avô.

alto.

“Como uma flecha que é atirada

O sol estava a começar a

e cravada na pele do outro ani-

pôr-se, quando o avô se levantou

mal!“ exclamou António excitado…

da mesa, dizendo: “Tu tens esta-

“Então ele vai sentir o veneno da

do muito ocupado, António, estou

água-viva!“… “Mas ... eu não posso

orgulhoso da pesquisa que fizeste

ser uma presa para a água-viva

sobre as águas-vivas. Vais ser um

porque sou muito grande!“ disse

investigador realmente bom quan-

António.

do cresceres!“.

“Eles também o usam para se

“Obrigado pelo elogio!” disse

proteger de inimigos que podem

António sorrindo de orelha a ore-

querer comê-los“, explicou o avô.

lha e respondendo:

Os dois passaram o resto da tar-

“Mas eu não entendi muito bem a

de olhando para os livros. “Olha

coisa com os bebés!”, ele sussurrou

avô! As medusas são constituídas

baixinho, sentindo-se envergonha-

por 95-99% de água e na Ásia

do.

13

Já pela noitinha, quando estava

diferente de nós, humanos.”

tudo muito calmo em casa e se sen-

O ovo fertilizado torna-se uma

taram na poltrona para beber um

pequena larva, chamada larva de

leitinho quente com mel, António

plânula, nada no mar à procura

quis tirar outra dúvida:

de alimento e vai crescendo len-

“Avô, percebeste como é que elas

tamente. Depois procura um local

fazem bebés?“ O avô sorriu.

seguro no fundo do mar, por exem-

António adorava o seu ritual notur-

plo, em pedras ou rochas para se

no de se aconchegar no sofá e ficar

agarrar.“

junto do avô a ler um livro… Hoje,

António, olhou para o desenho de

em vez de ler, o avô trouxe um pe-

seu avô e ficou surpreso ao desco-

daço de papel e um lápis.

brir que a larva havia se transfor-

Desenhou e explicou ao António

mado em algo que parecia com-

como as águas-vivas faziam os

pletamente diferente.

seus bebés.Então o avô explicou:

“Isto chama-se pólipo?“,perguntou

“Nas água-vivas, há machos e

António.

fêmeas que libertam espermato-

“Isso mesmo!“, continuou o avô,

zoides e óvulos na água do mar ao

“ele transforma-se num pólipo,

mesmo tempo”.

que é um animal em forma de tubo

António interrompeu:

com pequenos tentáculos no topo

“Então, é semelhante aos huma-

do corpo que usa para agarrar a

nos?““Sim“, respondeu o avô e

comida como se fosse uma cana

continuou a explicar:

de pesca“, explicou. “Em segui-

“Tanto os humanos como as águas-

da, acontece outra coisa especial

-vivas produzem um ovo fertiliza-

que mais parece magia. Ela esti-

do, no entanto…“, disse o avô, “a

ca o corpo e liberta fiozinhos que

partir daí tudo é completamente

são minúsculas águas-vivas. “Eles

parecem
como

águas-vivas

um

nadando em

ciclo, e é

suas cabeças“, sor-

esta a forma

riu António. - “Eu acho que vão
crescer e tornar-se águas-vivas

de se reproduzirem.” Disse o avô

adultas.” António presumiu cor-

terminando a sua explicação.

retamente enquanto observava o

Naquela noite, António foi para

avô, a completar o desenho.

a cama cansado, mas satisfeito e

“O que é maravilhoso é que tudo

cheio de bons pensamentos sobre

isso volta sempre a acontecer

a sua aventura com a água-viva e

uma e outras vezes, recomeçando

o dia que passou com o seu avô.
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praia, caminha-

muito perto do mar.

vam no campo,

Então, António descobriu algo que

ou simplesmente

o deixou extremamente triste.

conversavam sen-

Havia uma bola de algas marinhas

tados nas cadeiras

e nela um pássaro morto com uma

de madeira do seu

embalagem de plástico enrolada

jardim.

no seu pescoço. O pássaro era pe-

Em dias de ven-

queno com penas pretas e brancas

tania, evitavam

e um bico vermelho brilhante.

a praia, porque a

António, ficou sem palavras.

areia fina queima-

O avô ajoelhou-se e muito calma-

va na pele e feria

mente disse:

os olhos. Depois de

“Pobre andorinha-do-mar”.

dois dias com muito vento, António
começou a sentir-se
entediado, então o avô
sugeriu:
“Que tal caminhar até a
pequena baía, poderíamos
nadar agora que o vento está
O verão ia
passando, quase sempre com bom
tempo. Os dois passavam a maior
parte do tempo a explorar a natureza à sua volta, nadavam na

mais calmo.“, tentando melhorar o
mau humor do seu neto. Vestiram
os calções de banho e puseram-se
a caminho. Já estavam a caminhar
há meia hora, quando chegaram a
um lugar, onde as falésias ficavam
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O resto do caminho para a baía
fez-se calmamente e em silêncio,
António sentia-se desolado. Mas
quando chegaram ao local ideal
para um banho, nadar estava fora
de questão. A água da baía brilhava… era um laranja brilhante, pois
o mar estava cheio de águas-vivas!
Ambos estavam maravilhados
com esta visão.
“Deve haver milhares delas!” exclamou o avô.
“Porque estão aqui de repente,
avô? É normal?”, perguntou
António eufórico.
“Não faço ideia, António, nunca vi
nada parecido durante todos estes
anos que aqui vivo.”, disse o avô
franzindo a testa e sugerindo:
“Como não podemos ir nadar,
porque não vamos ao Museu de
História Natural do Funchal? Têm
lá um aquário e talvez possamos
encontrar respostas às nossas perguntas.”
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dançar, o movimento era gracioso.
Ali, naquele lugar mágico, onde
encontrou tantos seres vivos que
habitam os mares da Madeira,
sentia-se como estivesse no meio
deles.
Mais à frente encontraram um
espaço, que os paralisou…eram
águas-vivas num grande aquário,
estavam ali bem perto, como que
a hipnotizá-los com o seu movimento em que pulsavam graciosaQuando chegaram ao local,

mente e com muita vaidade para

António estava encantado… a

que se pudesse admirar a sua be-

luz refletia-se entre os diferentes

leza. E no meio daquele silêncio,

aquários, criando reflexos no chão

ouviu-se um barulho que os fez

e nas paredes. Os peixes pareciam

voltar à realidade.
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enquanto olhava

estudo águas-vivas, sou investiga-

para a exposição. A

dora e conservadora do Museu.

senhora calmamen-

Tudo o que queres saber, encon-

te e a observá-lo

trarás nesta exposição e se tiveres

disse: “Estou feliz por

alguma dúvida, estou aqui!”.

perceber que gostas

Apontando para os diferentes pos-

do que vês. É que a

ters foi descrevendo o conteúdo de

maioria das pessoas

cada um:

não gosta muito de

“Este é um projeto de investigação

águas-vivas, não as

com investigadores de diversos

compreendem.”

países, todos a terem como objeto

“Sim, viemos cá para

de estudo, os “blooms” de águas-

aprender tudo sobre

-vivas. “O que é um “bloom” de

estes animais, ainda

águas-vivas, estou a ficar confu-

há pouco, numa baía

so?!”, perguntou António.

aqui perto, encontra-

“Quando as águas-vivas se repro-

mos milhares.” res-

duzem em grandes quantidades e

Era

pondeu prontamente

há muito plâncton e zooplâncton

uma se-

António, descrevendo

para se alimentarem, com a água

nhora a mon-

tudo o que lhe tinha

nas condições ideais, elas concen-

tar uma exposição,

acontecido naquela

tram-se num local e dizemos que

parecia ocupada e um pouco
atrapalhada. Olhou para António,

manhã.
A senhora ouviu-o com atenção

são um “bloom” explicou a Dra.
Mafalda.

sorriu amigavelmente perguntan-

e depois começou a falar muito

Alguém interrompeu, chamando

do-lhe? “O que achas?”

séria, mas carinhosamente:

a Dra.Mafalda para uma reunião.

“São todos sobre águas-vivas!”

“Definitivamente, estás no lugar

O assunto parecia ser sobre o pro-

respondeu António entusiasmado,

certo, o meu nome é Dra. Mafalda,

blema do lixo no oceano.
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Mas a Dra. Mafalda, que era mui-

Biologia Marinha do Funchal, onde

to educada, apresentou o colega.

trabalhavam e com a promessa de

Um biólogo marinho que estava há

que iriam perceber como através

algum tempo a ouvir a conversa de

de um programa de computador,

perto, Dr. João que estudava en-

conseguiam prever este tipo de

tre outros assuntos, as águas-vivas

fenómeno.

e os microplásticos associados às

Para saber se havia mais águas-vi-

correntes oceânicas. Virou-se para

vas na baía, eles voltaram na ma-

António e o avô, dizendo:

nhã seguinte. Além disso,

“Sabiam que o movimento das

António havia prometido a Mafal-

águas-vivas no oceano está rela-

da que tiraria algumas fotos que

cionado com o movimento das

ela poderia usar no seu trabalho.

correntes oceânicas? E como nes-

Foi neste dia que o lixo plástico

tes dois últimos dias esteve um

chegou à baía do avô. Na viagem

vento muito forte, causou uma

para a cidade, o avô e António

mudança na direção do fluxo da

tiveram muito que conversar.

água, criando um remoinho e de

Ambos ficaram horrorizados com a

certeza que têm aqui, a resposta à

quantidade de lixo que descobri-

vossa dúvida.

ram. Eles mal podiam acreditar no

Provavelmente todas essas con-

que viam, toda a baía estava cheia

dições fez com que se reunissem

de lixo, muito plástico. Embala-

em tão grande número na baía.”

gens, lençóis, garrafas de bebidas

Infelizmente, aquela interessante

e bolsas estavam por toda a parte.

conversa teve de terminar, a reu-

O Dr. João não tinha mencionado

nião ia começar, mas convidaram

algo sobre um problema de lixo

ambos para se encontrarem de

ontem?, pensou António.

novo no dia seguinte na Estação de
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Quando chegou à Estação de

tusiasmada começou por expli-

Biologia Marinha do Funchal, já

car de que formas os “blooms”

a Dra. Mafalda, o esperava. En-

de águas-vivas, têm causado

porque as águas-vivas mais adul-

“Estamos a fazer experiências com

tas também são carnívoras e de-

o uso do limo das águas-vivas para

voram o peixe, podendo provocar

coletar microplásticos da água”,

alterações no ecossistema. Era sua

respondeu Dra. Mafalda.

intenção encontrar formas bené-

“Já ouvi falar de microplásticos…”,

ficas de usá-las. “Para que pode-

respondeu o avô, acrescentando:

mos usar as águas-vivas?” António

“Isto, não vem de resíduos de plás-

perguntou a Mafalda. Ele não tinha

tico no mar que se partem em pe-

ideia do que fazer com uma gran-

quenos pedaços de plástico? Acho

de pilha de águas-vivas viscosas.

que se podem acumular no mar e

“Alguns dos produtos químicos que

está a tornar-se um grande pro-

as águas-vivas contêm podem ser

blema para os animais e para as

usados para fazer cosméticos e

pessoas”.

fertilizantes para ajudar as planta-

A cabeça castanha peluda do Dr.

ções a crescer”, explicou Mafalda.

João espiou pela porta mais uma

“Talvez possam ser usados como

vez dizendo:

comida?“ António sugeriu.

“Alguém mencionou plástico?“

“É uma excelente ideia” elogiou a

“Já me lembrei!“ António disse,

investigadora, “é exatamente, no

entusiasmado…e continuando:

que uma parte do nosso projeto

“Temos que vos contra sobre uma

está focada”.

descoberta que fizemos esta ma-

António apontou para uma peque-

nhã, no caminho, para cá”.

na bacia com água e pequenos

Os adultos olharam para ele com

pedaços de plástico que nela flu-

curiosidade e ele continuou:

tuavam dizendo:

- “Esta manhã encontramos mon-

“O que isso tem a ver com as

tanhas de lixo a flutuar na baía.

águas-vivas?”

Temos que fazer algo sobre isso!”
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“Nós conversamos sobre isso na

composto e, com o tempo, irá con-

vas e o plástico chegaram à baía

farol aqui”, disse o avô apontando

nossa reunião de ontem”, disse

verter-se em solo”, rebateu

quase ao mesmo tempo.

para o mapa.

João, “suspeitamos que o lixo está

António.

O lixo ilegal e a proliferação de

“Mas o oceanógrafo não disse que

a ser despejado ilegalmente num

“Papel e cartão podem ser trans-

águas-vivas deram uma ideia a

o vento veio de uma direção di-

lugar próximo. Grupos de conser-

formados em papel novamente.” O

António.

ferente do normal e empurrou a

vação da natureza da área estão a

avô acrescentou. João respondeu:

De volta à casa de campo naquela

água para a nossa pequena baía?”

tentar coletar o lixo enquanto con-

“Isso mesmo. As embalagens de

tarde, ele rapidamente olhou no

António adicionou.

versamos. Mas, enquanto o grupo

plástico são um grande problema.

armário de seu avô em busca de

“Bem lembrado!“ disse o avô.

não for apanhado, o problema não

Imaginem a quantidade de lixo

mapas e cartas marítimas que lhes

“Então, o lixo de plástico deve ter

está realmente resolvido”.

numa grande fábrica! É necessário

dessem uma visão geral de toda a

viajado do promontório para o

pagar pela reciclagem do plásti-

área. António ficava cada vez mais

mar.”

co.”

animado:

O António e o avô traçaram o mo-

baía seria limpa, mas António per-

O avô ficava mais irritado a cada

“Avô, não é um crime como na

vimento da corrente para trás até

maneceu chateado. E reclamou:

palavra:

TV ou nos livros, mas muito real!

que o dedo do avô pousou num

“Certamente que toda a gente quer

“Isso é típico, algumas pessoas

Devemos acabar com esse gru-

certo ponto…

viver num mar limpo e não mergu-

querem ganhar muito dinheiro,

po criminoso e garantir que sejam

„Talvez o antigo hotel?“ ele mur-

lhar no lixo.

mas não pagam

punidos.”

murou pensativo:

Por que razão as pessoas fazem

nada!” Os adul-

O avô ficou impressionado com a

“Foi construído para visitantes ri-

isto?“ António perguntou. Mas

tos conver-

determinação do seu neto e eles

cos, mas aos poucos eles pararam

nenhum dos adultos respondeu.

saram um

começaram a explorar os mapas

de vir e fechou. Está vazio desde

“Todos os dias deitamos fora um

pouco. Mas

juntos.

então.” “Parece um esconderijo

monte de coisas que não precisa-

António não

“Olha António, neste mapa podes

perfeito para criminosos! Vamos

mos mais”, disse Mafalda, com um

queria ape-

ver nossa baía e até a nossa casi-

encontrá-los!” exclamou

olhar infeliz para a lata de lixo no

nas falar, ele

nha à beira-mar. Isto mostra que

António.

canto, “… e não podemos reciclar

queria agir.

a corrente quase sempre corre de

“Lentamente, meu pequeno, ainda

todas elas”.

As águas-vi-

oeste para leste, passando pelo

é apenas uma teoria”, advertiu o

promontório norte em direção ao

avô.

João garantiu a Antonio que a

“Levamos restos de cozinha para o
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“Avô, temos de provar isso e im-

Os dois passaram o tempo até

pedir que continue. Precisamos

o jantar pensando em aventuras

de fazer uma expedição!” gritou

emocionantes e perigosas que

António com entusiasmo.

poderiam ter. António hesitou:

“Primeiro devemos reunir o equi-

“E se não descobrirmos nada?”

pamento necessário. É provável

“Então, vamos marcar a aventura

que uma corda forte e uma gar-

da noite com um belo piqueni-

rafa de água sejam úteis”, disse

que.” Riu o avô dizendo:

o avô, pegando nos itens e colo-

“Com certeza vai dar uma boa

cando-os na velha mesa da cozi-

história na próxima reunião de

nha.

família.” Seria para ser diferente.

António saiu a correr e voltou rapidamente com duas lanternas e
uma câmera, “Podemos precisar
delas”, disse ele.
“E um canivete é muito útil para
muitas coisas”, explicou ao avô,
tirando o que sempre mantinha
no bolso das calças e adicionando à pilha crescente de itens sobre a mesa.
Tudo o que falta agora são as
sanduíches!” ele riu.
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A expedição ao antigo hotel começou. Ao anoitecer, eles subiram
na velha bicicleta do avô e partiram. António sentou-se na traseira
com a mochila embalada sobre os
ombros, enquanto o avô tentava
conduzir a bicicleta com segurança
pela estrada de terra até o destino. Eles patinaram sobre pedras e
raízes no escuro e algumas vezes
quase caíram. “Estamos quase lá!“,
avô ofegou sem fôlego e diminuiu a
velocidade até parar …
“Vamos estacionar a bicicleta aqui
perto das árvores e caminhar o
resto do caminho.“ Comentou o
avô com o neto.
Eles tiraram as lanternas da
mochila e partiram.
O primeiro prédio que encontraram parecia ser uma velha garagem, a julgar pelas peças de carro

ulho de motor

empilhadas à sua frente.

rompeu o silêncio

“Acho que se espreitarmos ao vi-

noturno.O avô encolheu-se.

rar da esquina, teremos uma visão

rua.

António correu para o canto da

da noite. E se eles forem crimino-

clara do antigo hotel”, sussurrou o

“Avô, vamos lá.“António estava

garagem e viu o antigo hotel. Dois

sos? É muito perigoso!” disse o avô

velho, quando de repente um bar

prestes a começar a correr quando

faróis de carro aproximaram-se da

sentiu uma mão no seu braço.

preocupado.

“Oh, não, António. Eu
não sabia que realmente
havia pessoas aqui a esta hora
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“Queres ir para casa de novo?“

Ele tinha a câmera pronta na mão,

António perguntou indignado.

mas não conseguia ver os botões

“Talvez devêssemos primeiro cha-

corretamente por causa da escuri-

mar a polícia?“ o velho sugeriu.

dão. Enquanto ele estava atrapa-

“Ótima ideia, avô! O que vamos

lhado, os ruídos do motor pararam

dizer ah?” perguntou António.

de repente e António ouviu vozes

“Olha!“ ele disse “Há alguns sacos

que se aproximavam rapidamen-

de lixo empilhados contra a pa-

te. Ele olhou em redor em pânico e

rede do hotel. Eu posso correr até

escondeu-se atrás dos sacos.

eles e dar uma olhada dentro. Se

Agachou-se e o seu coração batia

houver algo interessante, vou tirar

forte no peito.

uma ou duas fotos e depois volto“,
sugeriu António tirando a câmera
da mochila.
“Ok, mas eu vou contigo!“, O avô
disse antes de ficar em silêncio ao
ver a expressão no rosto de
António.
“Não fiques zangado avô, mas
acho que talvez já não sejas tão
rápido. Eu já volto!“, disse ele e
saiu a correr.
Ele correu o mais rápido que pôde
e chegou rapidamente à parte de
trás do hotel, parando ao lado dos
três sacos de lixo.
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As vozes estavam a ficar muito
próximas e António podia ver que
pertenciam a dois homens. Ele
não conseguia entender o que eles
diziam, mas podia ver os seus sapatos.
Estavam parados a poucos metros dos sacos de lixo. De repente,
apercebeu-se que a câmera estava caída no chão bem à frente de
seu esconderijo. Devia ter caído da
sua mão enquanto corria para se

O avô de António observou o que

esconder.

estava a acontecer. O medo fê-lo

Esperava que os homens não per-

estremecer quando os homens se

cebessem, mas António, não tinha

aproximaram do seu neto. Preci-

escolha a não ser ficar quieto e

sava agir muito rapidamente para

esperar pela ajuda do avô.

evitar que o neto fosse descoberto.

39

O mais rápido e silenciosamente
que pôde, ele correu em redor do
hotel num grande arco para que
pudesse atrair os homens na direção oposta ao esconderijo de
António. Olhou em volta e notou
algumas árvores jovens com galhos baixos. Abriu a mochila, tirou
a corda, a lanterna e o saco de
provisões que haviam trazido.
“Isto deve funcionar!“ pensou.
Amarrou a lanterna em uma das
pontas da corda e a outra em um
dos galhos baixos. Em seguida,
esvaziou as sanduíches do saco de
papel em que estavam embalados.
Agora tudo se resumia ao tempo.
Acendeu a lanterna e balançou a
corda para que o feixe de luz irregular pudesse ser facilmente visto
do hotel.
Depois, encheu o saco de pão rapidamente soprando nele, antes de o
estoirar com um estrondo tremendo. O avô então, voltou apressadamente para onde haviam dei-

sua
manobra
de distração tivesse
funcionado.
Os homens ouviram o estrondo e
imediatamente começaram a procurar a fonte do barulho. Viram a luz
piscando nas árvores e foram
rapidamente naquela direção
para investigar.
António aproveitou a oportunidade que o seu avô havia criado
e rastejou para fora do seu esconderijo, agarrou a câmera do chão
e correu de volta para a garagem
sem se virar ou olhar para trás, esperando que o avô estivesse lá.
Ele só queria fugir daquele velho
hotel assustador e dos homens o
mais rápido que pudesse.

xado as bicicletas, esperando que
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O avô chegou ao prédio da ga-

são criminosos ou se nós imaginá-

ragem alguns minutos depois de

mos tudo isto?” perguntou baixinho

António e silenciosamente os dois

o avô.

correram de volta para onde ha-

“Talvez possamos mostrar o vídeo

viam deixado a bicicleta escondida

à polícia? Infelizmente, não te-

nas árvores.

mos nenhuma prova real porque

Pedalou o mais forte que pôde e

não consegui abrir os sacos de lixo

foi só quando quase chegaram em

antes de os homens aparecerem.”

casa que o medo começou a dimi-

respondeu António.

nuir.

“Estás certo, eu vou à polícia ago-

Um pouco mais tarde, quando

ra mesmo contra tudo. Vamos ver

estavam sentados à mesa da cozi-

o que acontece então. Mas desta

nha na casinha à beira-mar, o avô

vez vais ficar em segurança aqui

refletiu:

em casa, António. Foi emoção mais

“Meu Deus, não acredito que aca-

do que suficiente para uma noite!”,

bei de experimentar algo assim na

decidiu o avô.

minha idade”. olhou para o neto,
sujo, suado e ocupado examinan-

António estava secretamente muito

do a câmera na sua mão.

aliviado por ficar em casa. Feliz e

“Tornaste-te muito corajoso neste

cansado, ele deitou-se na cama e

verão!”.

adormeceu instantaneamente.

“Uau! Olha avô, a câmera ficou a
gravar um vídeo o tempo todo.
Não se consegue ver muito, mas dá
para ouvir claramente as vozes dos
homens.”
“Eu pergunto-me se eles realmente
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Na manhã seguinte, o avô relatou

que eles partiram para a caça no-

que a polícia sabia o que fazer com

turna dos criminosos.

a gravação das vozes. A conversa

“Agora tudo vai ficar bem e tran-

dos homens forneceu provas im-

quilo de novo na nossa casinha à

portantes para condenar os crimi-

beira-mar”, o avô suspirou satisfei-

nosos ... que haviam sido presos

to enquanto colocava o jornal de

mais tarde naquela noite.

lado.
“Aqueles criminosos podem ter

Poucos dias depois, saiu um gran-

sido apanhados, mas o problema

de artigo no jornal matinal sobre

do lixo plástico está longe de ser

a investigação bem-sucedida do

resolvido, avô”, corrigiu António.

caso do plástico despejado.
A reportagem destacou que a pri-

O avô reconheceu com orgulho

são dos poluidores ambientais e a

que António, não havia perdido de

investigação policial dos seus cri-

vista o “quadro geral”.

mes só foram possíveis graças às

Depois de ambos terem conversa-

ações corajosas de António e do

do muito tempo sobre a poluição

seu avô. Isso fez com que os dois se

do plástico e as suas consequên-

sentissem muito orgulhosos.

cias, chegaram à conclusão de

Embora o avô temesse que os pais

que, especialmente com proble-

de António ficassem zangados

mas muito grandes, é melhor co-

quando descobrissem que António

meçar por mudar a maneira como

estivera envolvido numa situação

fazemos as coisas em casa.

potencialmente perigosa, insistiu
que o seu neto fosse mencionado
no jornal. Afinal, foi apenas por
causa da persistência de António
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O fim do verão e a saída da casinha à beira-mar estavam a apro-

avó do armário e colocou-os nos
pratos.

ximar-se rapidamente. António
sentia-se triste.

Tinham decidido que todas as

Brincar ao ar livre o dia todo, dor-

formas de prevenção de resíduos

mir até tarde e as suas aventuras

eram importantes e todos os dias

com o avô tornaram as férias

surgiam novas ideias sobre como

maravilhosas.

ajudar a proteger o meio

Nas manhãs de sábado, o avô ha-

ambiente.

via iniciado uma nova tradição de

Nos últimos dias das férias, António

andar na sua velha bicicleta até a

e o avô decidiram escrever sobre

aldeia mais próxima.

as suas aventuras naquele verão.

“Deve-se dar as boas-vindas ao fim
de semana! E isso significa que pre-

Acabaste de ler a história deles,

cisamos de pãezinhos recém-assa-

mas para António ela tornou-se

dos e um jornal diário”, anunciou.

uma companheira fiel e um verda-

António acrescentou com um sorri-

deiro tesouro: a história do avô, da

so:

água-viva e da caça ao criminoso.

“A bicicleta também faz bem ao
ambiente!”.
António preparou a mesa do café
da manhã. Cortou fatias de queijo
e presunto que agora compravam
especificamente, sem qualquer embalagem de plástico, levando suas
próprias caixas. Também tiraram
os guardanapos de pano velhos da
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CONHECIMENTO – GLOSSÁRIO

Expedição: uma viagem a uma

Cosméticos: todos os produtos

usadas diretamente, por exemplo,

região ou área desconhecida (que

usados para embelezar as pes-

em cosméticos e produtos de higie-

Águas vivas: ou alforrecas, são

muitas vezes fica longe) para co-

soas, englobando os produtos de

ne corporal e produtos de beleza.

animais marinhos gelatinosos per-

nhecê-la melhor ou explorá-la.

higiene corporal, como sabonetes,

tencentes ao filo Cnidaria. O corpo

Muitas vezes é perigoso, ou pelo

geles de banho, champôs, deso-

Despejo de resíduos: trata-se dei-

tem a forma de um guarda-chuva

menos difícil. O que os viajantes

dorizantes, pastas dentífricas, e os

tar resíduos numa massa de água,

rodeado por tentáculos

precisam, eles mesmos têm de le-

produtos de beleza, como tintas

por exemplo, no mar. Uma vez que

var.

capilares, vernizes e maquilha-

isso polui ou pode causar danos ao

gem.

meio ambiente, há uma série de

Alga castanha bladderwrack:
alga castanha que vive no mar. O

Piscicultura: é uma local onde

corpo fixa-se ao substrato através

peixes ou outras outros criaturas

Medusa: forma livre das águas

de uma placa adesiva. Possui pe-

marinhas, como camarões e algas,

vivas.

quenas bolsas cheias de gás que,

são criados. Podem ter grandes la-

garantem que as algas flutuem.

goas, grandes recintos de rede em

Corrente oceânica: podem ser

o oceano. Estudam, por exemplo,

mares ou rios ou sistemas de re-

imaginadas como enormes rios que

o fundo do mar e a água do mar ou

Fertilizante: qualquer tipo de subs-

circulação fechados em terra, que

cruzam nossos oceanos. Alguns

investigam as correntes e marés do

tância aplicada às plantas para

você pode imaginar como enormes

fluem na superfície, outros no fundo

oceano.

melhorar o seu crescimento como

aquários.

e alguns fluem da superfície para

por exemplo estrume.

acordos e leis que regulamentam o
despejo de várias substâncias.
Oceanógrafo: alguém que estuda

o fundo. Estão todos interligados e

Plásticos: materiais sintéticos fei-

Coral: são animais que estão fir-

efetuam trocas de calor, oxigênio e

tos de petróleo e vários aditivos. O

Ernst Haeckel:

memente presos ao fundo do mar

nutrientes por todo o planeta.

plástico mais utilizado é o polietile-

famoso cientista alemão (1834-

e, como as águas-vivas, perten-

1919), que como zoólogo (ver

cem ao grupo dos cnidários. Têm

Microplásticos: são partículas

abaixo) desenvolveu e divulgou

esqueletos calcários e formam os

minúsculas de plástico com menos

conhecimentos sobre a evolução

recifes de coral.

de cinco milímetros de tamanho.

no, a partir do qual são feitos sacos

(desenvolvimento de diferentes

São criados quando grandes peças

animais e plantas).

de plástico se decompõem ou são

de lixo, cabos ou tubos.
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Pólipo: animal em forma de tubo

SOBRE O PROJETO

que constitui a forma fixa das

DE INVESTIGAÇÃO

águas vivas.

GOJELLY

Medusa: forma livre das águas

No âmbito do projeto GoJelly,

(norueguês, báltico e mediterrâ-

vivas.

iremos desenvolver, testar e pro-

neo), por uma série de partes inte-

mover uma solução gelatinosa

ressadas, incluindo pescadores co-

Bloom de águas-vivas: nome dado

para a poluição por microplásticos,

merciais e parceiros da indústria.

quando as águas-vivas se repro-

desenvolvendo um protótipo de

duzem em grande número. Ocorre

um filtro para microplásticos feito

quando as condições da água são

de muco de água-vivas. Aborda-

ideais e há bastante comida dispo-

remos duas questões ambientais: a

nível.

proliferação de medusas e a poluição por microplásticos. Os princi-

Erva marinha: planta aquática que

pais resultados são menos plástico

cresce em água salgada, abaixo

no oceano e potencialmente mais

da superfície do mar e pode ser

empregos para os pescadores

encontrada perto da costa, for-

comerciais na entressafra para

mando pradarias.

a colheita da água-viva. O valor
agregado é um recurso novo e

Andorinha-do-mar: pequena ave

valioso para a indústria de alimen-

costeira migratória que se destaca

tos e rações, bem como fertilizante

pelo seu voo muito ágil e habilido-

agro-biológico para a agricultura

so.

orgânica. Os protótipos GoJelly
serão testados e demonstrados em

Zoólogo: especialista em animais.

três mares europeus diferentes
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