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— Acho que já não consigo regressar ao 

normal — anunciei aos meus amigos       

no recreio.

— O que queres dizer com isso? — riu-se 

o Rakim. — Quando é que alguma vez foste 

normal?

1

AF_M_TodosContraAExtincao.indd   1AF_M_TodosContraAExtincao.indd   1 28/02/2022   15:5828/02/2022   15:58



2

— Talvez não tenhas reparado, 

mas estou muito empenhado em 

salvar o planeta! — disse eu. 

É verdade, agora praticamente não 

falas de outra coisa

— concordou a Teresa. 

Não sei se é bem assim!  

— intrometeu-se o Rakim. — No 

outro dia, estiveste horas a fazer-nos adivinhar   

o que tinhas jantado. A seguir, falaste 

durante horas sobre o novo filme 

do Her i Hamster!
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— Pizza sanduíche dupla 

de ananás, lembras-te? E sim, 

o filme é o máximo! — afirmei. 

— Mas isso agora não interessa nada. Desde que 

fizemos aquilo tudo para o concurso ecológico 

na televisão que tenho tentado traçar um novo 

Plano pelo Planeta.
— Já fizemos muita coisa, Fred — disse              

a Teresa. — Fizemos montes de coisas para 

tornar a escola mais ecológica!

— Mas temos de fazer mais! — insisti, 

andando em círculos e esbracejando para dar 
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mais ênfase. — Eu sinto que mudei e há coisas que 

não estão a mudar suficientemente depressa!     

— Peguei no meu telemóvel para mostrar aos 

meus amigos algumas fotografias. — Vejam isto!

— Quem são esses miúdos? — perguntou        

o Rakim, observando as fotos que eu publiquei. 

Greta, dah!
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— Toda a gente conhece a Greta, claro! — 

afirmou a Teresa, apontando para a fotografia 

onde ela aparecia. — Mas não reconheço             

os outros. 

— Sim, a Greta da Suécia, claro, e a Aditya 

da Índia, e a Nina do Equador, e a Mari dos 

Estados Unidos da América… — Apontei-as 

uma a uma. — E montes de outros. Todos eles 

são miúdos que apareceram nas notícias por 

lutarem   pelo planeta.
— Tu também já apareceste na televisão, 

Fred —referiu o Rakim.
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— Não é por causa dos 15 minutos de fama! 

— disse eu. — Há milhões de miúdos a fazerem 

coisas por todo o mundo de quem nunca 

ouvimos falar. E nós podemos participar nisso… 

Só que não sei o que hei de fazer a seguir. Há 

tantas preocupações ambientais. Sinto-me 

ansioso se não estou a fazer nada em relação          

a isso. Quando faço, sinto-me muito bem!

— Se quiseres, podes fazer uma campanha 

para travar os traques do meu 
pai — sugeriu o Rakim. — São uma ameaça 

para o ambiente!  

AF_M_TodosContraAExtincao.indd   6AF_M_TodosContraAExtincao.indd   6 28/02/2022   15:5828/02/2022   15:58



7

Todos nos rimos, e então a Teresa disse:

— Hás de conseguir criar um bom plano, 

Fred. É o que sabes fazer melhor. 

— Bem, eu tenho todo um dia de aulas 

para traçar o meu novo plano — concordei.                  

— Desde que os professores não me distraiam 

para fazer trabalhos, vai correr tudo bem. 
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No caminho de regresso a casa, tentei convencer 

a Teresa e o Rakim com as minhas ideias,                 

mas a Teresa estava mais interessada em falar 

de batatas fritas. Ao que parece, ela 

conhecia uma loja que tinha um novo sabor que 

estava ansiosa por provar, por isso fomos procurá-la.

2

NOVO
SABOR!

BATATASFR TAS 
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Quando saímos da loja, a mastigar batatas 

fritas, não tinha a certeza se o desvio valera           

a pena. 

— Não estou muito convencido com este sabor 

a couve e mostarda — admitiu o Rakim. 

— Não. Eu fico-me pelo sabor a sal e 

vinagre — concordei. — Ei, vamos pela Viela do 

Prado. É um caminho de regresso mais agradável. 

Abri caminho até à rua, mas parei assim 

que dobrámos a esquina. 

— O que se passa, Fred? — quis saber               

a Teresa. Eu apontei em frente. 
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— Aquela vedação, é o que se passa! Não 

estava ali na semana passada. Passa-se alguma 

coisa. 

Havia uma nova cerca em rede de arame 

a toda a extensão do outro lado da estrada,          

a separar o passeio do terreno atrás. Atravessei 

rapidamente a rua e li as placas que foram 

afixadas na vedação. Quando o fiz, senti             

um aperto no coração.

EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO SCOLEX 
EM BREVE: «PRADO VERDE», ESCRITÓRIOS DE 

PRESTÍGIO, LICENÇA DE CONSTRUÇÃO PENDENTE
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— Não acredito nisto! — exclamei, 

sacudindo a cabeça, horrorizado. A Teresa 

e o Rakim aproximaram-se de mim. — Estes 

anormais querem construir um prédio 

de escritórios neste lindo lugar! — prossegui, 

abanando furiosamente a cabeça. — Como se    

o mundo não estivesse já cheio de escritórios. 

— Não tenho bem a certeza se será 

lindo, Fred — disse a Teresa. — Quer dizer, 
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tu tens toda a razão em já 

existirem escritórios de sobra                          

— acrescentou ela de imediato.        

— O meu pai anda sempre a queixar-se de 

pessoas enfiadas em escritórios, diz que deviam 

era sair para o mundo real. 

— Isto É o mundo real, Teresa! — afirmei. 

— Lembras-te de vir até aqui antes, Rakim?

— Sim. Ensopei os ténis                    

e fiquei cheio de picos 
no rabo! — contou                        

o Rakim, franzindo o sobrolho. 
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— Às vezes, a Natureza pode ser dura           

— disse. Ficámos todos em silêncio, a olhar 

através de rede da vedação para o terreno 

do outro lado. Vimos um aglomerado de silvas   

e de árvores deixadas ao abandono, com 

aberturas a revelarem um campo enlameado 

com tufos. O lado mais perto de nós estava 

cheio de latas velhas e sacos de plástico 

rasgados esvoaçavam nos ramos das árvores.
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Eu percebi porque é que poderia não 

parecer lindo à Teresa, mas sabia que 

era importante. Nós chamávamos-lhe                               

«O Campo das Silvas», mas havia 

muito mais do que isso. Há cerca de um ano, 

tinha-o explorado com o Rakim, serpenteando 

por entre a vegetação rasteira até dar com 

o prado mais ao fundo. O Rakim não gostou            

e queixou-se por ter molhado os pés, só que 

eu achei o máximo. Havia lá montes de flores 

das quais eu não conhecia os nomes, e rãs 

e salamandras nas lagoas, e mais insetos                   
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a zumbir à nossa volta do que eu alguma vez 

vira na nossa cidade. 

— Até pode não ter grande aspeto, mas 

é como uma reserva natural! 

— exclamei. — Os espaços 

naturais são muito importantes, 

especialmente nas cidades. Estes escritórios 

não podem ser construídos!

A Teresa assentiu, com tristeza:

— É pena, só que já é demasiado tarde.

— Lamento, mas acho que desta vez não dá 

para ganhares, Fred — concordou o Rakim.
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— Nem pensar! — gritei, virando costas 

à vedação. Eu tinha a minha cabeça a mil 

enquanto andava de um lado para o outro no 

passeio. — Lembram-se das fotos dos miúdos 

que eu vos mostrei, todos a lutarem pelo 

planeta? O que fariam eles agora? Não iam 

baixar os braços assim sem mais nem menos!

Eu andava a tentar pensar num novo 

Plano pelo Planeta e ia ser isto 

mesmo. Íamos salvar o Campo das Silvas! 
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Corri o resto do caminho até casa, com                 

a cabeça a fervilhar de planos. O primeiro passo 

de qualquer campanha é ESPALHAR 
A PALAVRA. Assim, depois de um 

lanchinho ao final da tarde, decidi fazer umas 

placas e uns cartazes. Havia umas caixas 

3
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de cartão antigas por baixo das escadas e 

não demorei muito tempo a esvaziar o que 

tinham dentro e a cortá-las. A seguir, levei 

emprestados alguns pincéis e aguarelas da 

minha maninha Lili, fui para o meu quarto             

e comecei a pensar no que iria escrever. 

Hum…
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