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Conto Ambiental 

 

“Um dia de magia” 

(Era uma vez um menino, um sapal e um dia de magia. João, era o seu nome, passeava num 

bonito dia de primavera, numa das mais bonitas zonas do Algarve, a Ria Formosa).  

João: Sinto-me um felizardo por a mamã me ter deixado vir até aqui com os meus binóculos 

novos ver se já chegaram as aves migratórias. Seria tão bom se eu conseguisse avistar um 

Flamingo…  

 (E o João procurava, procurava, procurava, e nada).  

João: Ah, porque será que não encontro nenhuma ave? No livro de geografia diz que esta é 

uma boa altura para as encontrarmos aqui. Diz lá que os flamingos voam até ao norte de 

África, quando os dias arrefecem no sul da Europa, e voltam na primavera seguinte.  

(Continua à procura, à procura, quando houve uma voz…)  

Amêijoa(descongela- entra  a queixar-se de dores – Música):  

Aiii! Cuidado ai, estás-me a pisar!  

João: (assustado) ah! Tu falas?  

Amêijoa: Se falo?? Eu grito! Acabaste de me pisar!  

João: As minhas desculpas. Mas quem és tu?  

Amêijoa: Eu sou uma amêijoa, e vivo aqui, por vezes fora de água, e outras vezes submersa.  

João: Magoei-te amêijoa? Pensei que tinhas uma concha rija.  

Amêijoa: As nossas conchas já não são o que eram… a minha avó bem o diz…  

João: Ah (pensando).. estou-me a recordar que no outro dia vi um programa na televisão que 

falava sobre isso.(tira o caderno do bolso) É devido às alterações climáticas.  

Amêijoa: Devido ao quê??  

João: Às alterações climáticas, que são causadas pelo aumento da temperatura na superfície 

do nosso planeta. A concentração de dióxido de carbono na atmosfera tem vindo a aumentar 

bastante nas últimas décadas, e nos oceanos também, pois estes absorvem uma parte deste 

dióxido de carbono.  

Amêijoa – É verdade? 

João - Está provado que o aumento de dióxido de carbono na água do mar, torna o PH mais 

ácido, o que provoca um efeito de dissolução das conchas. 

Amêijoa: Ah, estou a ver... 

(entra o Flamingo assustado – Música) 
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Flamingo: ó rapazote, mas sabias que o rápido aquecimento global é devido às 

emissões atmosféricas causadas pelas atividades humanas? 

João: Sim, eu sei, Sr. Flamingo... infelizmente as gerações passadas não se têm portado muito 

bem, mas já há muita gente empenhada em alterar os seus comportamentos para ajudar a 

salvar o planeta. 

Flamingo: Pois... A nossa sobrevivência e a dos nossos filhos depende disso. 

(entra a Galinha – sultana em desfile/dança – Música). 

Galinha – sultana: Olá a todos, bom dia!  

João: E tu quem és? 

 

Galinha – sultana: Eu sou uma galinha – sultana sou considerada uma espécie rara, e, até há 

pouco tempo, era uma espécie em vias de extinção. Sou a espécie protegida mais emblemática 

aqui da zona, e por isso, sou a cara que do Parque Natural da Ria Formosa. 

E tenho um segredo mas não conto a ninguém! (finge que se vai embora) 

Todos: Diz lá! Diz lá! Diz lá! Diz lá! 

Galinha – sultana: STOP! (todos param) Está bem, eu conto-vos... Andava eu à procura 

de plantas aquáticas para o meu almoço, quando encontrei este livro, e aposto que é 

muito importante! 

João: E o que é que esse papel diz? 

Galinha – sultana: Sei lá, eu não sei ler. Mas tem uns desenhos muito giros... 

João: Eu sei ler, dá cá. (Galinha dá o papel ao João) 

(Entra o Cão-de-água a correr muito vivaço - Música) 

 

Cão-de-água1: Permitam que me apresente, eu sou o cão-de-água português. Vivo aqui 

no Parque Natural da Ria Formosa, onde fazem criação da minha espécie. Já sou desde há 

muito tempo companhia dos navegadores portugueses que, pelo mar fora, faziam grandes 

travessias oceânicas à descoberta de novas terras.  

Cão-de-água2: Fazia muitas vezes o papel de mensageiro levando informações urgentes 

entre os navios. 

 Cão-de-água3: Depois, e durante centenas de anos, também fui companhia dos 

pescadores aqui da zona, ajudava a cercar o peixe e a recolher as redes. 

Amêijoa3: E também já ouvimos falar de teres feito muitos salvamentos quer no mar, que em 

rios.  
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João: És sem dúvida a melhor companhia que podíamos ter connosco. Mas desculpa a 

pergunta, como é que consegues mergulhar?  

Cão-de-água: (a rir) Tenho umas membranas interdigitais semelhantes aos patos, que me 

permitem nadar com muita facilidade.  

 

Todos: UAUUU! 

Galinha – sultana: Então e o meu livro, já te esqueceste dele? 

João: Não, claro! (começa a folhear o livro) É a Carta das Nações Unidas! (reúnem-se todos à 

volta do João) 

(Projeção de imagens) 

Voz Off: A Organização das Nações Unidas foi fundada em 1945 e tem como objetivos 

manter a paz no mundo, evitando as guerras a todo o custo,, proteger os direitos humanos, 

sem distinção de raça, sexo, religião ou língua; e promover laços de amizade entre todos os 

países. Esta carta foi assinada por muitos países, é como um compromisso. No início eram 51 

países, agora já são 192 e Portugal faz parte da ONU desde 1955. 

Dentro das Nações Unidas existe uma organização que se chama UNESCO e está encarregue 

da Educação, da Ciência e da Cultura e que também se preocupa com os problemas ambientais 

a nível global, local e mesmo individual, como aquilo que se passa aqui na Ria Formosa. 

Há 21 anos atrás, as Nações Unidas criaram um painel sobre as Alterações Climáticas, e isso 

levou muitos cientistas a estudar em conjunto. Eles avaliaram a situação, e fizeram um plano 

em que entramos todos nós, através da criação de novos hábitos do dia a dia, como por 

exemplo: fazer reciclagem, usar os transportes públicos, não desperdiçar água potável, não 

jogar lixo para o chão, evitar acender as luzes quando não é necessário, proteger os animais e 

as plantas, bem como sermos amigos e vivermos em paz. 
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Amêijoa: e o que é que isso tem a ver com a minha concha?  

João: Está provado que o aumento de dióxido de carbono na água do mar, torna o PH mais 

ácido, o que provoca um efeito de dissolução das conchas. Todos os animais de concha são 

afetados, não és só tu. As ostras, as conquilhas, berbigões, polvos, chocos, as estrelas-do-mar 

e até os animais microscópicos que fazem parte do plâncton são afetados.  

Amêijoa: ah, estou a ver… Como é que sabes tudo isso?  

João: Aprendo na escola, nos livros e nos programas de televisão sobre natureza. Quando for 

grande quero ser cientista. Quero descobrir coisas que possam ajudar a salvar o Planeta Terra.  

Amêijoa: Isso é fenomenal! Os cientistas podem mesmo ajudar a salvar o nosso Planeta?  

João: Claro, eles estudam os problemas de forma a identificar as causas e descobrir meios para 

os resolver. Têm uma função muito importante na nossa sociedade. Por exemplo, eles têm 

vindo a descobrir a cura de muitas doenças, bem como as vacinas que evitam muitas outras.  

Amêijoa: Tens razão, nunca tinha pensado nisso. Olha, olha quem está a chegar, é o Sr. 

Flamingo.  

João (põe os binóculos): Ah, que bom, estava mesmo ansioso pela sua chegada.  

Flamingo: Ora boas, cheguei.  

Amêijoa: Bem-vindo, já estávamos admirados com a tua demora.  

Flamingo: Pois é, atrasei-me pois fui convocado para uma reunião de emergência. Chegaram 

notícias vindas do Norte, más noticias… As coisas estão a mudar. Falaram-me de calotes 

polares a descongelar, tempestades, inundações, ondas de calor e secas.. Enfim catástrofes, 

catástrofes…  

Amêijoa: A sério? Onde?  

Flamingo: Um pouco por toda a parte… Talvez isto venha a alterar as nossas rotas de 

migração. Não sei por quanto tempo mais poderei vir para este paraíso…  

Amêijoa: Aqui o nosso amigo João quer ser cientista para ajudar a resolver estes problemas.  

Flamingo: Ó rapazote, mas sabias que o rápido aquecimento global é devido às emissões 

atmosféricas causadas pelas atividades humanas?  

João: Sim, eu sei… infelizmente as gerações passadas não se têm portado muito bem, mas já 

há muita gente empenhada em alterar os seus comportamentos para ajudar a salvar o planeta.  

Flamingo: Sim, eu sei. A nossa sobrevivência e a dos nossos filhos depende disso. 

 Associação ICCE – International Centre for Coastal Ecohydrology Solar do Capitão Mor – Horta 

das Figuras, EN 125 – 8005 – 518 Faro Tlf. +351 289 888 140 Fax. + 351 289 888 149 Email: 

educacional@icce.com.pt 3  



 5 

Galinha - sultana: Olá a todos, bom dia!  

Todos: Bom dia!  

Galinha – sultana: (espreita para um lado e para o outro) Ainda bem que vos encontro, pois já 

não aguentava mais guardar este segredo!  

Todos: Segredo?  

Galinha – sultana: Eu vou-vos contar… andava eu à procura de plantas aquáticas para o meu 

almoço, quando encontrei uma caixa muito bonita, com um papel lá dentro, e aposto que é 

muito importante!  

João: E o que é que esse papel dizia?  

Galinha – sultana: Sei lá, eu não sei ler. Mas tem uns desenhos muito giros.  

Flamingo: Mas aí o rapazola pode ajudar.  

João: Sim, eu posso ajudar.  

Galinha – sultana: Ok, então eu vou buscar.  

Parte II  

Galinha – sultana: Aqui está.  

João: (analisa o mapa com cuidado) Mas, mas isto é um mapa de um tesouro!  

Todos: (cheios de alegria) Um tesouro?  

Galinha – sultana: Então de que estamos à espera, vamos procurar esse tesouro.  

João: Esperem, vamos precisar de algum material. Deixa-me ver…. Uma bússola, é essencial. 

Mais uma corda, uma pá, os meus binóculos, uma lupa, e acho que é tudo.  

Galinha – sultana: Mas para que precisamos de tudo isso?  

Amêijoa: Oh Galinha – sultana, ele sabe o que diz, quer ser cientista quando for grande.  

Galinha – sultana: Cientista? O.K. mas eu quero ter uma família muito maior, por isso têm de 

me prometer que uma parte do tesouro vai ser aplicada num projeto de conservação da minha 

espécie.  

João: Porque dizes isso? 
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Flamingo: Porque a galinha – sultana é considerada uma espécie rara, era até há pouco tempo, 

uma espécie em vias de extinção. É a espécie protegida mais emblemática aqui da zona, e por 

isso, a que representa o Parque Natural da Ria Formosa.  

João: Compreendo… está prometido. Mas os projetos de conservação resultam mesmo?  

Galinha-sultana: Claro que sim, olha o exemplo dos amigos cavalos-marinhos. São uma 

espécie em vias de extinção, e a ria Formosa tem a maior comunidade de cavalos-marinhos do 

mundo, devido a um projeto de conservação.  

João: Que bom, desculpa não sabia. Vamos então dar mais uma espreitadela ao mapa, para 

ver se precisamos de mais alguma coisa… Não acredito! Pelos meus cálculos o tesouro está 

dentro de água, perto daqui. Como vamos fazer?  

Galinha – sultana: Eu tenho uma solução! Esperem, vou chamar o meu amigo.  

Narrador: A galinha-sultana afasta-se e regressa acompanhada de um cão.  

João: Desculpem, não quero ser indelicado, mas como é que um cão nos vai ajudar?  

Cão-de-água: Permitam que me apresente, eu sou o cão-de-água português. Vivo aqui no 

Parque Natural da Ria Formosa, onde fazem criação da minha espécie. Já sou desde à muito 

tempo companhia dos navegadores portugueses que, pelo mar fora, faziam grandes travessias 

oceânicas à descoberta de novas terras. Já nessa altura eu era um ótimo ajudante, fazia muitas 

vezes o papel de mensageiro levando informações urgentes entre os navios.  

João: uuáauuu!  

Cão-de-água: Depois, e durante centenas de anos, também fui companhia dos pescadores aqui 

da zona, saíamos juntos em pequenos barcos para pescar. Eu atirava-me à água em busca de 

algum objeto que caísse borda fora, e inclusive ajudava a cercar o peixe e a recolher as redes.  

Amêijoa: E também já ouvimos falar de teres feito muitos salvamentos quer no mar, que em 

rios.  

João: És sem dúvida a melhor companhia que podíamos ter connosco. Mas desculpa a 

pergunta, como é que consegues mergulhar?  

Cão-de-água: (a rir) Tenho umas membranas interdigitais semelhantes aos patos, que me 

permitem nadar com muita facilidade.  

Flamingo: Então amigos, vamos começar a nossa aventura.  



 7 

Parte III  

Narrador: Então, os cinco amigos dirigem-se para o barco emprestado por um dos pescadores 

da ria e põem-se a caminho. (O João analisa o mapa usando a bússola, a lupa, os binóculos, faz 

cálculos)  

João: “ Latitude 36,9; longitude -7,5; 2 milhas para norte; 30 graus para este…” Chegámos, é 

aqui!  

Cão-de-água: Meus amigos, aqui vou eu (e mergulha do barco)  

Narrador: Ele mergulha e procura, procura, procura… De repente emerge da água e diz:  

Cão-de-água: Encontrei! Encontrei um baú.  

Narrador: Todos ajudam a recolher o baú da água e, abrem-no…  

Galinha – sultana: Então, o que tem aí dentro?  

Amêijoa: É um livro. João podes ajudar-nos?  

João: Claro, (e começa a folhear o livro).. é a Carta das Nações Unidas!  

Amêijoa: A carta de quem?  

Flamingo: Nações Unidas amêijoa! Nunca ouviste falar na ONU?  

Amêijoa: Acho que sim, mas importam-se de me explicar melhor?  

Flamingo: A Organização das Nações Unidas foi fundada em 1945 e têm como objetivos 

manter a paz no mundo, evitando as guerras a todo o custo; proteger os direitos humanos, 

sem distinção de raça, sexo, religião ou língua; e promover laços de amizade entre todos os 

países.  

Amêijoa: uuhháuuu… Então esta carta é mesmo importante!  

Flamingo: Claro, e esta carta foi assinada por muitos países, é como um compromisso.  

Amêijoa: Quantos países assinaram a carta?  

Flamingo: No início assinaram 51 países, agora já são 192.  

Galinha-sultana: E Portugal, também assinou?  

Flamingo: Claro, Portugal faz parte da ONU desde 1955.  

Galinha-sultana: E a ONU também nos protege? 
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João: Galinha-sultana, existe dentro das Nações Unidas uma organização que se chama 

UNESCO e está encarregue da Educação, da Ciência e da Cultura e que também se preocupa 

com os problemas ambientais a nível global, local e mesmo individual, como aquilo que se 

passa aqui na Ria Formosa, contigo ou comigo.  

Flamingo: Lembram-se de termos falado das alterações climáticas?  

Amêijoa e João: Sim!  

Flamingo: Há 21 anos atrás, as Nações Unidas criaram um painel sobre as Alterações 

Climáticas, e isso levou muitos cientistas a estudar em conjunto. Eles avaliaram a situação, e 

fizeram um plano em que entramos todos nós, através da criação de novos hábitos do dia a 

dia, como por exemplo: fazermos reciclagem, usarmos os transportes públicos, não 

desperdiçarmos água potável, não jogarmos lixo para o chão, evitar acender as luzes quando 

não é necessário, proteger os animais e as plantas, bem como sermos amigos e vivermos em 

paz.  

Cão-de-água: Temos de fazer chegar esta carta aos adultos, temos de lhes relembrar que 

assumiram um compromisso, assinaram uma carta.  

Amêijoa: É isso mesmo, encontramos um verdadeiro tesouro!  

João: Não se preocupem, eu vou levar a carta para a minha escola. A minha escola é uma 

Escola Associada da UNESCO, por isso eles vão-me ouvir.  

Galinha-sultana: (falando para a audiência) Pois é amiguinhos, já ganhei o dia! Hoje, aqui 

mesmo, onde sempre morei e fui criada, encontrei um tesouro que vai de certeza contribuir 

para ajudar a salvar o nosso planeta. Acreditem, todos nós podemos fazer alguma coisa no 

nosso dia a dia para ajudar a salvar o Planeta Terra. Pensem nisso, pois dependemos de vocês! 

Muito obrigado e bem hajam.  
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