
Pelas ruas da Freguesia 

 

A população está em pânico. O Presidente da Junta de Freguesia implora ao comandante da PSP 

que este faça algo. Os animais do Jardim Zoológico de Lisboa saíram às ruas para mostrar o seu 

descontentamento e a situação promete agravar-se.  

Os hipopótamos encontram-se em marcha lenta em direção ao Palácio dos Marqueses de 

Fronteira. Cansados de uma vida limitada nas poças de água do Zoo, dizem querer banhar-se no 

Grande Lago dos jardins do Palácio. O Presidente da Junta fica em pânico e os Marqueses já dão 

voltas no tumulo só de pensarem nos grandes, gordos e lamacentos hipopótamos a passearem-se 

pelo belo Palácio e a pintarem o mobiliário e as paredes de castanho.  

As tartarugas dispersam-se pela zona. Dizem querer uma fonte de água potável e pura para cada 

uma. Ameaçam tomar todas as fontes e chafariz da zona, prometendo não dar tréguas à triste e 

condenada espécie humana.  

As rãs e os crocodilos unem-se numa tomada inédita das sargetas e dos tubos de esgotos da 

Freguesia de São Domingos de Benfica. As abastadas condições do Zoo não os satisfazem e 

dizem querer e, mais importante ainda, serem merecedores das condições luxuosas que estes 

locais lhes proporcionarão.  

Os leões manifestam-se e dirigem-se para o Estádio da Luz. Fartos de estarem enjaulados 

reivindicam os 65 647 lugares do Estádio. Com muita relva onde tomar os seus banhos de sol, os 

leões encontram-se firmes e determinados nesta conquista que tudo tem para ser bem sucedida.  

As aves já tomaram o Parque Bensaúde. Felizes, esvoaçam pelos ares e fazem ninhos nas árvores 

seculares. Em atenção às súplicas da população, as aves foram generosas e preservaram o grande 

sobreiro do Parque, prometendo utilizá-lo apenas para as grandes reuniões e cerimónias.  

Os animais aquáticos encontram-se indignadíssimos e protestam em frente à Junta de Freguesia. 

Dizem não haver justiça pois, ao contrário de todos os outros animais, não têm um local de luxo 

fora do Zoo. Assinam um requerimento que tem como objetivo a construção de um parque 

aquático de uso exclusivo.  

Existe então um problema: a sede da Junta foi tomada pelos chimpanzés e pelos gorilas. O 

Presidente e a restante Assembleia encontram-se neste momento sequestrados pelos animais, que 

dizem só os libertar quando estes satisfizerem a vontade dos animais aquáticos.  

Os restantes animais protestam nas ruas e buscam um local onde possam habitar. Agradecem as 

condições do Zoo, louvam os seus tratadores, mas dizem querer mais e melhor. Afinal para que 

servem estes espaços históricos e belos que a população não sabe aproveitar?  



Toca o despertador. São sete da manhã. Levanto-me da cama, visto-me, despacho-me, tomo o 

pequeno-almoço. Apanho o 55.  

“ – Bom dia!” – Vivo mais um dia na Universidade Católica Portuguesa. 


