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O João era um menino curioso que parecia viver com a 
cabeça nas nuvens. Pelo menos, era o que o seu avô 
lhe dizia sempre. Tinha oito anos e caracóis ruivos 
que nunca sossegavam de tanto bicho carpinteiro 

que lhe corria pelo corpo. Setembro já ia a meio, e o João 
sabia que dali a poucos dias ia regressar à escola. Mas desta 
vez, era mesmo isso que ele queria. Tinha saudades dos 
amigos, de jogar à bola, de pregar partidas e de um novelo 
de outras coisas que só na escola podia fazer.

Mochila às costas, atacadores apertados, lancheira na 
mão, e lá vai o João. Foi para a escola a pé, de mão dada com 
o avô, e pelo caminho, sentiu o cheiro do alecrim, viu melros 
a bicar no chão, sentiu o quentinho do sol a tocar-lhe nas 
costas e até viu um pequeno chapim a esvoaçar.

Era um dia importante, ia apresentar o seu trabalho de 
férias, com o título “O meu herói”. Tinha sido difícil escolher 
o que fazer, mas quando a professora lhe deu os bons-dias, 
o João disse: 
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– Este é o herói que descobri este verão. E consegui trazê-
lo comigo hoje! – o João estava tão feliz que não conseguia 
manter os pés no chão, saltitava no mesmo lugar, sem parar, 
enquanto puxava o avô.

Finalmente chegou a sua vez, com os pequenos dedos 
rechonchudos tirou da mochila uma velha fotografia gasta 
pelo tempo. Pôs-se de pé, em frente a todos os alunos da 
sala, e enquanto a mostrava, o João começou, orgulhoso:

“O meu avô Carlos Alberto é bem-disposto e muito 
meu amigo. Ele não é alto nem é baixo, não é magro nem 
é gordo, mas é muito forte, lá isso ele é! Ele cuida dos 
animais do Jardim Zoológico há mais de 60 anos! E dizem 
que tem um dom.  Eu ainda não tinha nascido, quando 
esta história aconteceu, foi em 1991. Os Rinocerontes-
negros já eram muito poucos na natureza, mas no Jardim 
Zoológico vivia uma fêmea que se chamava Shibula. Ela 
era jovem, forte, e demonstrava ter uma saúde de ferro. 
O meu avô Carlos gostava de todos os animais por igual, 
mas aquele rinoceronte era especial.” – Continua avô, 
continua! – disse o João entusiasmado ao passar a palavra 
ao avô Carlos.

– Meninos, vou contar-vos como se fosse hoje, lembro-
me de tudo exatamente como aconteceu. Aprendi ainda novo 
que em África vivem Rinocerontes-brancos e Rinocerontes-
negros, mas que os dois são cinzentos! Para os distinguirmos, 
temos de lhes olhar para a boca, é o lábio de cima que é 
bem diferente. E a Shibula é uma Rinoceronte-negro, tem 
o lábio adaptado para arrancar e levar à boca as plantas de 
que se alimenta, como se estivesse constantemente a fazer 
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beicinho com o lábio de cima! – o avô fez uma careta a tentar 
imitar e todos os meninos se riram.

O sol já tinha nascido, e o dia adivinhava-se de calor, era 
agosto. Eu estava nervoso, mas preparado para a aventura 
que aí vinha. No Jardim Zoológico, a Shibula já se tinha 
acomodado numa gigante caixa de transporte. E tinha mesmo 
de ser gigante, ela pesava perto de 900 quilos! Sabiam que os 
rinocerontes são os segundos maiores animais terrestres? – 
Uau… murmuraram os meninos na sala. 

No porto de Lisboa, um enorme navio esperava por 
nós ia levar-nos desde Lisboa até ao habitat natural dos 
Rinocerontes-negros, em África. A grande viagem ia 
começar… Mas até chegar ao destino tantas coisas podiam 
acontecer que só de pensar nisso eu sentia-me mal. E se 
houvesse uma tempestade? E se a comida faltasse? E se a 
Shibula adoecesse? Ou pior, e se o navio afundasse? Em alto 
mar, bem longe de terra, tudo era um desafio. E a minha 
barriga dava voltas de ansiedade.

O rumo estava traçado, o azimute encontrado e lá partiu 
o grande navio. Lisboa ficava a cada minuto mais distante, 
mais pequenina, até que apenas o azul do mar e do céu nos 
faziam companhia. A rota era bem conhecida pela tripulação, 
mas nem o comandante alguma vez tinha transportado uma 
carga tão preciosa como esta, não era todos os dias que 
havia um rinoceronte a bordo! Naquela primeira noite, todas 
as estrelas do céu, brilhantes como diamantes, juntaram-se 
à volta da lua e, naquele momento, eu soube que tudo iria 
correr bem. As voltas na minha barriga transformaram-se 
numa imensa alegria do tamanho do oceano. Eu tinha uma 
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missão, eu ia levar a Shibula para a África do Sul, para a 
natureza! 

Os dias foram-se intervalando com as noites, o azul 
profundo do mar e as estrelas cintilantes da noite acalmavam-
me, e a Shibula foi uma grande companheira. Pude mantê-
la limpa, bem alimentada e em segurança durante todo o 
percurso. Não era tarefa fácil, trabalhei até mais não! Mas 
aquele rinoceronte parecia compreender o que estava a 
acontecer, portou-se tão bem.

Certa tarde, vi a agitação crescer no navio, os homens 
andavam em passo acelerado de um lado para o outro, a 
cumprir cada um a sua função. Já tinham passado 13 dias 
desde que tínhamos deixado Lisboa, e assim como num 
truque de magia, já se avistava terra novamente! A minha 
concentração no bem-estar da Shibula tinha sido tão grande, 
todos os dias e a todas as horas, que nem me apercebi que 
estávamos prestes a atracar. O oceano tinha mudado de cor 
ao longo dos dias e enquanto o grande navio se aproximava 
da costa, nunca imaginei que houvesse tantos tons de azul, 
era maravilhoso. O porto estava cada vez mais perto, ouviam-
se gaivotas e outras aves marinhas, e a tripulação atuava, 
séria com movimentos exatos. Manobrar um barco daquele 
tamanho não podia ser fácil… Fui para junto da Shibula, ela 
estava tranquila, e ao vê-la, eu também fiquei. 

Mas a viagem não acabou por aqui. Um avião militar 
esperava por nós, e depois de tantos dias no mar, faltava-
nos mais 1h, e desta vez íamos subir até às nuvens, no céu! 
Não sei se mais algum rinoceronte terá alguma vez andado 
em tantos meios de transporte diferentes.  De lá de cima vi a 
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extensa savana africana, agora, o azul deu a vez ao laranja, ao 
amarelo, ao avermelhado e ao castanho, que se misturavam 
numa paleta de cores quentes como África, salpicada por 
manchas verdes, umas maiores, outras mais pequenas. 
Por fim, o nosso destino, um inigualável Parque Natural. A 
Shibula chegava ao seu habitat, e era tão bonito. Sem saber, 
ou talvez soubesse, a sua missão era muito mais importante 
do que a minha. Os Rinocerontes-negros estavam muito 
perto da extinção, eram muito poucos e iam certamente 
desaparecer do planeta em pouco tempo. A Shibula tinha a 
possibilidade de lutar contra a extinção! E sem hesitações, 
foi o que fez. Eu não podia estar mais orgulhoso dela. 

Demorou pouco tempo a habituar-se ao seu novo mundo, 
uma equipa de profissionais observou-a e em poucas 
semanas ela já se alimentava sozinha sem dificuldade e foi-
se tornando cada vez mais selvagem, conhecendo os poucos 
rinocerontes que ainda ali viviam. Era fundamental que 
soubesse que não se devia aproximar dos humanos, muitos 
podiam querer caçá-la só mesmo para ficarem com os 
seus dois belos chifres. Aliás, era por essa razão que a sua 
espécie estava quase a desaparecer. Ganhou confiança, e 
em pouco tempo estava pronta para ser mãe, a maior alegria 
que me podia dar. Suspeito que ela sabia disso, e garanto-
vos que melhor que ela não deve existir. Voltei para o Jardim 
Zoológico, a minha missão estava cumprida! O dia em que 
recebi esta fotografia, no ano de 1994, foi um dia mágico, 
a fotografia vinha com uma carta onde dizia: “Parabéns! A 
nossa querida Shibula teve a sua primeira cria.”. Desde então 
posso dizer-vos que esta Rinoceronte-negro foi a salvação 
da sua espécie. Nos anos seguintes, teve mais quatro crias, 
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e foi responsável por duas novas populações desta espécie 
em África. A Shibula, por esta altura, já é avó, tal como eu. E 
com certeza uma avó muito orgulhosa tanto do seu trabalho 
como das suas crias e netos!

No Jardim Zoológico vivem muitos animais, e conheço-os 
muito bem, porém, não há maior satisfação do que os ver a 
partir e a formarem novas populações na natureza, essa é 
uma das missões dos Zoos e de todos os que por lá passam.

O João, os colegas e a professora estavam tão 
surpreendidos com a história do avô Carlos Alberto, que 
todos bateram palmas. Ele era um herói sem capa! O pequeno 
rapaz tinha descoberto que todas as pessoas podiam ser 
extraordinárias. Até àquele verão, não fazia ideia de que o 
seu avô, aquele que lhe fazia cócegas e dizia disparates só 
para o ver rir à gargalhada, podia ser tão importante para a 
Natureza! Não havia ninguém como o seu avô…

Vitória, vitória, acabou-se a história!
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