
    O maior tesouro 

Era uma tarde domingueira de verão, a mãe tinha obrigado os seus três filhos 

a irem andar de bicicleta para não estarem sempre agarrados à consola. 

O Júlio, o Fábio e o Tiago obedeceram à mãe e foram andar meio rabugentos 

a dizer que se divertiam mais a jogar consola. Foram pelos bosques, montes e 

campos. Passaram por animais esquisitos, minas e bastantes árvores. Pedalaram, 

pedalaram até que depararam, mesmo na sua frente, com uma casa. Era grande, 

com os vidros todos partidos, milhares de teias de aranha e com a porta entreaberta 

a chiar. Parecia mesmo uma casa assombrada! O Fábio disse para continuarem a 

andar porque já estava a ficar cheio de medo mas os outros negaram, disseram para 

entrarem e procurarem um eventual tesouro que achavam que poderia haver lá 

dentro. O Fábio lá entrou na casa mas sempre atrás dos seus irmãos porque temia 

que pudesse lá aparecer alguém ou até fantasmas! Avançaram, a abrir todas as 

portas e gavetas, mas nada, nada de tesouros. Só velhos mapas e pergaminhos, mas 

mesmo esses, cheios de teias de aranha. Foi então que o telemóvel do Tiago tocou: 

-Então, onde é que andam, já é muito tarde, venham já par casa! – gritou a 

mãe deles arreliada com o atraso. 

Que tristeza para os três irmãos, estavam na casa assombrada e a mãe 

chamava-os para ir para casa. Até o Fábio já se estava a divertir com a ideia do 

tesouro. Lá foram para casa ainda todos tristonhos a pensarem que se calhar a mãe 

tinha razão: “há coisas mais divertidas do que jogar consola.” 

-Amanhã voltamos lá outra vez a ver se encontramos alguma coisa valiosa. – 

exclamou o Júlio ainda muito triste. 

Entraram em casa, muito misteriosos sem nada contar à mãe e sempre a 

obedecer ao que ela dizia. Foram para a cama só a pensar na casa assombrada e no 

que poderia haver lá dentro. 

Acordaram cheios de força e foram para a escola. Cumprimentaram os seus 

amigos antes de entrar na sala de aula, assistiram às aulas ainda que o pensamento 

estivesse naquela casa assombrada, no recreio jogaram futebol, às apanhadas, 

escondidas e quando a campainha tocou lá foram eles outra vez para dentro. Foi um 

dia bem passado na escola. 

Quando terminou a escola, como combinado, foram buscar as suas bicicletas 

e foram para a casa assombrada. Mas quando chegaram tiveram uma grande 

surpresa. 



Dum arbusto saiu uma estranha pessoa. Tinha o cabelo castanho curto, olhos 

com uma mistura de azul e verde, vestia uma camisola esfarrapada e uns calções 

com uma cor estranha de tão sujos que estavam. 

-Deve ser um pobre! – sussurrou o Fábio para o senhor não o ouvir. 

-Que estará aqui a fazer? – questionou o Júlio. 

-Será que vive nesta casa assobrada? – perguntou o Tiago. 

-E se conversássemos com ele? – sugeriu o Fábio. 

Tentaram conversar com o senhor mas ele não falou quase nada, só disse o 

seu nome. Chamava-se Manuel. 

-Olá… Manuel, o senhor vive aqui nesta casa? – perguntou ao senhor o Júlio. 

Não houve resposta. Foi então que o Tiago teve uma ideia: 

-Eu trouxe uma camisola do pai, podemos dá-la ao senhor porque é do 

tamanho dele, talvez se fizermos isso ele já fale connosco. 

-Boa ideia! – responderam os dois irmãos ansiosos. 

O Tiago foi buscar a camisola do pai e pousou-a atrás dos arbustos. Então, 

passado pouco tempo, o senhor saiu detrás dos arbustos e disse aos três irmãos: 

-Muito obrigado por me terem dado essa camisola.  

-Não tem de agradecer. É o senhor que vive nesta casa? – perguntou-lhe o 

Tiago. 

-Não, eu não tenho casa, mas gosto muito de vir até aqui. Quem vivia aqui 

era um casal que partiu para a América há muitos anos atrás. – respondeu ele. 

 -Desconfiamos que haja lá um tesouro, quer ir lá ver? – perguntou o Júlio ao 

senhor Manuel. 

 -Vamos lá encontrar esse tesouro que vocês acham que lá existe. Mãos à 

obra! – incentivou o senhor Manuel. 

 Abriram gavetas e portas, vasculharam toda a casa de cima a baixo, mas 

nada, nada de tesouro. 

 -Vruuuum… Vruuuuuum – o vento soprava alegremente. 



 Os irmãos e o senhor Manuel estavam a ficar muito cansados e acabaram por 

desistir. O Júlio tirou as sandes que tinham levado para comer e repartiu-as com 

todos. Foi então que o Fábio teve uma ideia: 

 - Senhor Manuel, já que esta casa está abandonada podemos arranjá-la. 

Depois de limpa e arranjada o senhor pode ficar com ela para viver. 

 -Boa ideia! – disseram os outros. 

 Limparam a casa, arranjaram todas as janelas e a casa ficou muito bem 

limpinha e com condições para o senhor Manuel lá viver. No fim de tudo isso o Júlio 

foi buscar comida. 

 Foi então que já sentado na nova casa do senhor Manuel o Tiago perguntou: 

 -Senhor Manuel, porque é que gosta tanto de vir para aqui? 

O senhor Manuel ficou pálido e nervoso, mas passado algum tempo 

respondeu: 

 -Sabem, há muitos anos atrás houve uma pandemia que atacou milhões de 

pessoas e até levou algumas à morte. Eu e a minha família ficámos infetados por um 

vírus e infelizmente a minha família morreu. A partir daí, para não me lembrar mais 

desse acontecimento deixei a minha terra e vim para aqui. Adoro a paisagem e o 

silêncio deste lugar. 

Os irmãos ficaram estupefactos com a sua história. 

 -Mas o que é isso, pandemia? – perguntou o Tiago. 

 -Pandemia é quando uma doença se espalha muito facilmente de pessoa para 

pessoa e que também pode matar. – respondeu o senhor Manuel. 

 -Bem, temos que ir embora porque já é muito tarde – disse o Júlio ainda a 

pensar na palavra “PANDEMIA” e no seu significado que ainda não percebera. 

 Despediram-se do senhor Manuel e lá foram eles para casa ainda a pensar no 

significado de pandemia. Ao chegar a casa perguntaram aos pais se tinha mesmo 

existido uma pandemia ou se o senhor Manuel estava a inventar. Mas não, não era 

nada uma brincadeira. Os pais disseram que sim, que tinha existido uma pandemia, 

que tinha sido muito mortífera e que toda a gente teve de ficar em casa para não ser 

infetado pelo vírus e para evitar o contágio. 

 -Mas como é que se protegiam dessa tal pandemia quando iam ao 

supermercado? - perguntou o Fábio. 



 -Tínhamos de usar máscara e gel desinfetante. – respondeu a mãe 

calmamente. 

 -Quanto tempo é que durou a pandemia? – perguntou o Tiago. 

 -Foram dois anos se bem me lembro. – respondeu outra vez a mãe. 

 Os irmãos ficaram de boca aberta e entretanto o Júlio questionou: 

 -Como é que conseguiram viver nesse tempo? 

 -Foi um dia de cada vez... sabem, não pudemos visitar os amigos nem a 

família, não pudemos ir à escola, aos restaurantes...a nada, tudo esteve fechado. Era 

muito difícil. Nem dar beijos e abraços podíamos. – disse a mãe com um suspiro. 

Agora vão para a cama que já é muito tarde. 

Foram para a cama e adormeceram logo. Tinha sido um dia de muitas 

surpresas e aventuras. 

 Rapidamente chegou o dia seguinte. Os irmãos acordaram mais cedo do que 

o habitual com a ideia de contarem aos amigos a sua aventura com o senhor Manuel 

à caça dum tesouro. Contaram que tinham arranjado casa para ele e, embora os 

amigos não tivessem acreditado, os três irmãos também contaram a história da 

pandemia, o seu significado, quanto tempo tiveram fechados os seus pais por causa 

disso, mas mesmo isso não fez os amigos acreditarem que tinha existido uma 

pandemia. 

 -É verdade! – repetiam a toda a hora os três irmãos. 

 Mas ninguém acreditava. 

Então foram perguntar à professora se ela se lembrava do vírus para 

provarem aos amigos que era verdade o que estavam a contar: 

 -Professora, não se lembra daquele maldito vírus que atacou o nosso país há 

muito tempo? 

 -Que vírus? – perguntou a professora. 

 -Um vírus muito perigoso que matou pessoas. – respondeu rapidamente o 

Júlio. 

 -Não me lembro de nada disso, sabem que eu sou muito nova e vocês que 

são mais novos do que eu nem devem saber, devem estar a inventar, parem com 

essas brincadeiras. 



Então, o Júlio lembrou-se que os pais lhe tinham dado algumas fotografias 

dos hospitais durante a pandemia e que lá tinha escrito CORONAVÍRUS. Mostrou-as 

todas à professora e logo depois a professora perguntou aos três irmãos espantada: 

 -Onde é que se lembraram dessa história da pandemia? 

 -Um senhor nosso amigo chamado Manuel contou-nos. – respondeu o Tiago. 

 Os três irmãos sugeriram convidar o senhor Manuel para vir contar toda a 

história do vírus. A professora concordou e combinaram com ela que iam pedir ao 

senhor Manuel para no dia seguinte vir contar a sua história da pandemia.  

 O senhor Manuel aceitou o convite e no dia seguinte lá estava ele. Vestiu uma 

roupa nova que os irmãos lhe tinham dado, tinha o cabelo muito bem penteado que 

até parecia mais novo. Estava um pouco nervoso.  

 Perante a turma contou como apareceu a pandemia e o que tiveram de fazer 

para que o vírus não se espalhasse. Falou da sua história e até mostrou dezenas de 

fotografias dessa época que tinha guardado pela tristeza que viveu e pela dor que 

lhe causavam. Os meninos nem queriam acreditar o que tinha acontecido nesses 

terríveis anos! Fizeram muitas perguntas que ele respondeu com alguma tristeza mas 

com muito gosto. Foi uma aula bem diferente em que todos aprenderam.  

 No final, o senhor Manuel agradeceu aos três irmãos pela amizade que tinha 

feito, pela ajuda que lhe tinham dado e pelo bom momento que passou e pela 

experiência na escola. 

 Os irmãos perceberam que o melhor jogo, a melhor aventura acontece fora 

da consola e que o maior tesouro estava agora naquela casa, o senhor Manuel. Esta 

nova amizade foi vivida durante muito tempo.  

  

  

 

  

  

 


