
 Uma aventura na neve 

    Era uma manhã gelada, chovia bastante e o vento era incomparável aos outros dias de 

inverno. 

     Estava eu em casa naquela sexta-feira, pois não tinha aulas devido à tempestade que 

tinha acontecido no dia anterior. Felizmente, não houve estragos a salientar na minha 

aldeia. Mas, a minha escola ficou com alguns estragos que afetaram as condições físicas 

das salas de aula e até mesmo de outros lugares deste estabelecimento. 

      Estando eu em casa, decidi ajudar a minha mãe nas tarefas domésticas. Ajudei-a a 

arrumar a casa, a lavar a roupa e até mesmo a fazer o almoço. Já com o almoço 

preparado, decidi ligar a televisão, quando um jornalista estava transmitir o seguinte 

aviso: 

      - Última hora: avisamos toda a população de Portugal que está prevista a queda de 

um enorme nevão no nosso país, que afetará determinadas regiões. O nevão está 

previsto acontecer esta noite. Alertamos todas as pessoas a ficarem em casa, a 

fornecerem-se de alguns mantimentos essenciais e a esconderem-se num local seguro. O 

nevão poderá arrastar consigo uma tempestade!  

       - Mãe, vem aqui ouvir esta notícia! – gritei eu, aflita. 

       - O que se passa, filha? – perguntou-me. 

       - Mãe, ouve esta notícia. Hoje virá um nevão e estão a prever graves 

consequências… O que faremos? 

        - Beatriz, temos de ligar já ao teu irmão e ao teu pai a avisá-los para virem do 

trabalho mais cedo. 

        Após termos ligado ao meu pai, o meu irmão chegou a casa, porque o patrão 

soubera da notícia e deixou os funcionários saírem mais cedo para se juntarem em casa 

às suas famílias. 

        Logo que o meu pai chegou, começámos a preparar a lavandaria e a colocar lá os 

mantimentos necessários. Era ali que iríamos permanecer abrigados enquanto o enorme 

nevão estivesse a caír, como estava previsto. Já tínhamos tudo preparado, até as minhas 

gatas estavam na lavandaria junto de nós para estarem quentinhas e protegidas. 

         Do nada, ouvimos um forte estrondo que parecia estremecer a terra e fomos 

proteger-nos imediatamente. Até o barulho parar, mantivemo-nos cerca de duas horas 

trancados na lavandaria. Nisto, decidimos sair lá para fora para ver o que tinha 

acontecido. E, para nosso espanto, nada de trágico havia acontecido! Afinal, não surgiu 

o tal nevão, só caíu alguma neve e o estrondo foram apenas uns trovões. 

        Naquele momento, toda a gente saíu à rua, que se encheu de crianças que estavam 

ansiosas por brincarem com a neve! Foi apenas um falso alarme, mas na verdade, gerou 

uma enorme preocupação em todos nós. Antes assim, felizmente, não houve danos a 

registar! 

        Já que havia neve, eu e a minha família fomos divertir-nos e até fizemos uma luta 

de bolas de neve. Para nós, foi uma verdadeira aventura na neve! 

                                               Beatriz Moreira, nº 7 – 7º G 
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