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Sexta-feira foi o dia em que percebi que                 

o mundo ia acabar. Estava no recreio à hora       

do almoço, a conversar com o Rakim e a Teresa 

sobre a  
GRANDE

  manifestação contra 

as alterações climáticas que tínhamos visto             

na noite anterior na televisão. 
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— Viste aquelas pessoas vestidas de ursos 

polares? — perguntou a Teresa. — Aqueles 

fatos deviam ser muito desconfortáveis. 

— Sim, «inURSOportáveis»! — riu-se o Rakim. 

— Um urso atirou-se para cima de um polícia e 

caíram os dois ao chão. Não é coisa que se veja 

muito em documentários sobre a Natureza!

Não consegui evitar um sorriso, mas a 

manifestação tinha-me afetado. Não me saía 

da cabeça a faixa enorme que eles levavam,  

onde estava escrito:
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Já todos tínhamos ouvido falar das 

alterações climáticas, mas parecia estar 

a tornar-se cada vez mais urgente e, 

quanto mais ouvia, pior soava. O Rakim 

não estava a ajudar.

Daqui a dez anos, vamos ter de caminhar 

com andas porque existirão cheias por 

todo o lado. E os animais selvagens vão 

sufocar porque todos os puns de vaca 

vão estar presos na atmosfera. 
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— Se calhar é melhor começar 

a guardar mel debaixo do colchão… se 

as abelhas morrerem todas, vou barrar as minhas 

torradas com quê? — perguntou a Teresa. 

— Alguém há de pensar nisso! — respondeu 

o Rakim. — Estão a fazer testes para 

desenvolver comida em tubos de ensaio. Seja 

como for, dez anos é daqui a muito tempo. 

A campainha tocou a assinalar             

o fim do intervalo. Acabou o tempo…

Ao longo de toda a tarde tive muita 

dificuldade em concentrar-me nas aulas.           
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Guarda-chuva 
velho

Máscara 
para evitar 

puns de vaca

Galochas 
completamente 

fora de moda

Pão seco, 
nada de mel

T-shirt 
nova sobre
a subida 
dos oceanos

Fred do Futuro 2030

Barba

Dez anos era mesmo daqui a muito tempo? 

Eu não era grande coisa a Matemática, mas 

não me pareceu que aquilo nos garantisse uma 

vida longa e feliz. Os meus pais dizem que me 

preocupo demasiado, mas não devíamos estar  
TODOS preocupados com isto? 
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Depois das aulas, segui direto para casa. 

Queria conversar, mas o pai estava ocupado          

a tomar conta da minha irmã mais nova, a Lili, 

e era um daqueles finais de tarde em que a mãe 

estava fora a trabalhar. 

Depois do lanche, fui para o meu quarto. 

O problema é que quanto mais se adia uma 

coisa sem se falar dela, pior ela se torna.                    

T

u

m

!

AF_M_PoluirNaoEFixe.indd   6AF_M_PoluirNaoEFixe.indd   6 07/07/2021   19:4207/07/2021   19:42



7

Tentei desanuviar a cabeça 

jogando Her i Hamster 

no computador, enfi ando o dedo 

no nariz e treinando as minhas caras de pato 

ao espelho, até o pai me dizer que estava na 

hora de me deitar — nessa altura, sentia-me 

demasiado cansado para uma grande 
conversa. 

Adormeci bastante depressa, mas as 

preocupações começaram a  
saltar

 na minha 

cabeça como uma rã desvairada num balde, 

e tive um pesadelo daqueles. 
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Acordei com o coração aos pulos, todo 

transpirado, ofegante e a sentir-me quente 

e frio ao mesmo tempo. Agarrava o edredão 

com muita força, como se estivesse pendurado 

na beira de um precipício. Aos poucos, fui 

relaxando e olhei fixamente para o teto, que 

era real e sólido. 
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O pai abriu a porta, de roupão vestido.

— O que se passa? Estavas a gritar… 

sentes-te bem? — perguntou ele, com a voz 

sibilada que as pessoas têm quando se levantam 

a meio da noite, como um cruzamento entre 

um grito e um sussurro. 

Contei-lhe o meu pesadelo 

sobre as alterações 
climáticas. Mais 

do que mal, começara de 

forma esquisita, comigo        

a tentar aspirar a casa com 
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um corta-relva e a alcatifa a transformar-se

em relva falsa de plástico — mas, a seguir,         

tornou-se ATERRADOR. 

Esqueletos envolvidos em película aderente 

perseguiram-me e tropecei entre restos de 

raízes, caindo num fogo, mas no fogo eu estava 

a afogar-me, não a queimar-me.

Buu!
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Gritava pela vida e deve ter sido isso que           

o meu pai ouviu. 

Ele trouxe-me um copo de água com 

uma rodela de limão, porque ajuda                

a acalmar-me; chama-lhe 

Lim ojuda, o que não tem 

tanta piada quanto ele julga. 

Conversámos um pouco até eu me 

acalmar e sentir que podia voltar a dormir. 

O pai prometeu-me que de manhã teríamos 

uma conversa como deve ser. 

zzzzz
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Ele é bom a acalmar-me dos meus  

pesadelos. 

Há uns anos eu tinha imensos.

Na altura não eram sobre alterações 
climáticas, mas eram sempre 

estranhos e assustadores. Eu 

andava a ficar preocupado com a possibilidade 

de ter algum problema no cérebro, mas o 

pai disse-me que era por causa da minha 

imaginação fértil, o que na 

verdade é algo bom de se ter. Ele explicou que 
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se eu tentasse preocupar-me menos e usasse 

a minha imaginação para coisas boas, então        

os pesadelos parariam. E tinha razão… até agora. 

De manhã levantei-me mais tarde do que      

o habitual. Na cozinha, a mãe e o pai já tinham 

terminado o pequeno-almoço e a Lili quase 

acabara de espalhar o dela por todo o lado. 
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Bom-dia, querido! 

Disse a mãe, retirando do 

cabelo um pedaço de pão        

com compota.

— Que chatice teres tido uma noite 

agitada. Estás pronto para o pequeno-almoço?

— Não tenho fome — respondi. Inspirei 

fundo e contei-lhe tudo. 

Por isso, daqui 
a dez anos, os puns 

de vaca vão 
matar-nos a todos!
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— Se pensarmos bem, não nos resta muito 

tempo. Tu já és bastante velha, mas eu ainda 

tenho uma vida LONGA pela frente!

A minha mãe estava a olhar muito             

séria para mim, mas com um ar bondoso. 

— Oh, Fred. Sem dúvida que há muito em 

que pensar, mas não entres em pânico! Podemos 

falar melhor sobre isto e ver se há alguma coisa 

que possas fazer para marcar a diferença. 
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— Tu nem SEMPRE andas só a tratar da 

tua vidinha, Fred… Ainda não esquecemos aquela 

— Sou só um miúdo a tentar tratar da 

minha vidinha! Que diferença é que eu vou 

fazer? — retorqui. 

Do outro lado, o pai espreitou por cima do 

ecrã do portátil, erguendo as sobrancelhas.

Coisas chatas sobre dinheiro

O carro de sonho do pai 

Sérum para mega 
volume de cabelo
(para homens)
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vez em que publicaste na Internet uma foto do 

Prof. Costinha, a perguntar se alguma escola lhe 

queria oferecer emprego. Acho que ele também 

não esqueceu!

— Eu só estava a tentar ajudá-lo a progredir na 

carreira! — protestei. 

— Hum… esquece isso. Seja como for… anda 

aqui ver isto. — Rodou o portátil para

todos podermos ver. Tinha encontrado 

um vídeo de um discurso de uma miúda 

sueca chamada Greta, que não parecia

muito mais velha do que eu.
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Quando acabou, o pai fechou o portátil          

e recostou-se na cadeira, pensativo. 

Ela disse muitas coisas intensas, e tinha 

sentido. Afi rmou que a esperança surgia quando 

as pessoas entravam em ação
e aquilo fi cou às voltas na minha cabeça. Eu 

estava a precisar de esperança agora mesmo!

— Isso foi superinteressante, pai, 

obrigado — disse eu, pegando nos cereais com 

um leve sorriso. Estava a pensar melhor no 

que vira no vídeo. Miúdos por todo o mundo 

andavam assustados como eu, mas estavam          
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a tentar mudar as coisas conspirando, 

planeando e fazendo grande alarido. Acho         

que também poderia ser muito bom nisso…
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 DOMÍNIO DO MUNDO 
POUPANÇA
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Está na altura de TRAÇAR UM PLANO. 

Um Plano pelo Planeta!
Eu precisava de me informar, por isso decidi 

fazer alguma pesquisa online. Encontrei imagens 

de florestas dizimadas, oceanos cheios de plástico 

e glaciares a encolher, o que me deixou outra vez 

ansioso e preocupado. 

2
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Eu nem sequer estava a conseguir pensar! 

Além do mais, também descobri que fazer 

pesquisas me deixava cheio de fome. Quem 

diria?!

Decidi fazer uma pausa para comer umas 

bolachas. E estava na hora do

 

que é um dos meus programas de televisão 

preferidos — tento vê-lo todos os fins de 

semana. Era a habitual mistura hilariante             
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de jogos, música e desenhos animados… mas 

desta vez também havia outra coisa.

O Litos estava a apresentar 

um novo concurso, um projeto 

ambiental para escolas chamado 

Prémio do Mundo Maravilhoso do Litos. 

Interessante! Aumentei o volume…

— Ei, ei, ei! Queremos descobrir a escola 

mais empenhada e verde do país! — anunciava 

o Litos. — Será que é a vossa? Queremos que 

façam eco-melhorias na vossa escola, registem 

o que alcançaram e nos contem tudo sobre isso! 
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