


O Ventoinhas foi de férias

Era ainda noite quando Catarina, a mãe de Eric, acordou o petiz que estava a viver 

um sonho incrível.

- Acorda Eric, vamos despachar-nos! Hoje é o primeiro dia de férias! Ainda temos 

que tomar banho, comer o pequeno-almoço e levar as últimas coisas para o carro!

Eric viu o sonho ser interrompido e ficou triste, por isso resmungou com a mãe:

- Mas... Porque é que me acordaste?

Então Catarina lembrou Eric que era o dia em que partiam para as merecidas férias 

e se iriam divertir muito.

Entusiasmado com a ideia de ir para a praia, Eric levantou-se imediatamente e co-

meçou a contar o sonho que tinha tido à mãe. Era sobre cavaleiros e princesas que 

viviam em castelos de areia junto ao mar e que sempre que a maré subia se transfor-

mavam em golfinhos e sereias como nos mais belos contos de histórias…

- Percebes porque é que eu não queria que tu me acordasses? 

É que assim não vou poder ver mais os golfinhos e as sereias… e fico muito triste!

Catarina, que adorava o traquinas, disse-lhe:

- Querido era apenas um sonho e há uma coisa que podemos fazer de verdade que é 

construir muitos castelos na areia, como fizemos no ano passado.

Eric lembrou-se então das férias do ano anterior, em que por sorte se encontrou 

com a sua amiga Anita na mesma praia, e de todas as aventuras que viveu. 

Tinha brincado muito e construído os mais belos castelos.

- Mãe, onde é que estão os meus brinquedos? Não te esqueças dos meus baldes e 

pás, quero fazer o maior castelo do mundo!

Eric estava entusiasmado e contrariamente a todos os outros dias depois de tomar 

banho, foi o primeiro a vestir-se e como habitualmente ajudou os pais a preparar o 

pequeno-almoço. 
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Mas estava tão empolgado que se esqueceu de desligar as luzes do quarto, quando 

o seu pai, Bruno acabou de comer e viu as luzes ligadas, chamou-o imediatamente e 

perguntou-lhe:

- Eric, mas o que é que fazem as luzes do teu quarto ligadas? Vou retirar dinheiro do 

teu mealheiro para pagar a conta da luz?

Eric que percebeu que tinha errado dirigiu-se rapidamente ao seu quarto para des-

ligar as lâmpadas e pediu ao pai para lhe perdoar.

- Ok, eu perdoo-te e não te retiro dinheiro do mealheiro, mas é a última vez que te 

aviso! - disse Bruno a sorrir.

Eric sentiu-se aliviado e disse ao pai:

- Pai, és o melhor pai do mundo!

Agora que já todos estavam prontos, o pai do Eric disse que era a hora de partir, pois 

tinham pela frente uma longa viagem.

Estava a fechar a porta quando Ventoinhas o interrompeu e lhe disse:

- Esperem, ninguém pode partir. Esqueceram-se de coisas muito importantes!

Ansioso por partir, Eric perguntou:

- Mas afinal o que é que esquecemos?

Então Ventoinhas mostrou um ar descontente e disse:

- Em primeiro lugar não desligaram a luz da arrecadação onde estavam as bicicle-

tas, o que é uma falha grave.

E prosseguiu:

- Deixaram o computador ligado sem que alguém vá estar em casa nos próximos 15 

dias! Nem sequer desligaram as fichas dos eletrodomésticos. Tu sabias que os apare-

lhos ligados em standby (modo de espera) também consomem energia? E finalmente 

a box da televisão e internet também está em standby. Por isso, além de só poderem 

sair quando resolverem todos estes problemas, decidi ir convosco de férias, pois caso 

contrário irão desperdiçar muita energia.

- Viva papá, viva! O Ventoinhas vem connosco para a praia!
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Durante a viagem Eric começou por cantarolar com a mãe e em seguida fez vários 

jogos com o pai e com o Ventoinhas até que adormeceu!

- FIM - 
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