Querido diário, 2 meses
passaram desda a última
vez que te escrevi...

Não sei se te lembras de
mim. O meu nome é Ana e
tenho 16 anos!

“…temos
estado…
ocupados”

Desculpa ter
desaparecido,
mas desde que
o Marco e eu
chegamos á
ilha...

Podes parar de
dormir a toda a hora,
pequeno irmão?! Que
preguiçoso!

O que
queres? Afinal,
estamos ou
não estamos
de férias?

Ahaha! Se calhar
ficaste demasiado
cansado de andar às
voltas na ilha?

Nada disso,
Tio Alfio! Foi
fantástico!

Mal podemos esperar
por chegar a casa! Tivemos
tantas saudades tuas!
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Digam-me a verdade! Do
que vocês tiveram saudades
foi da ‘massada de marisco’
da tia Nádia!

Já estou a
ficar com água
na boca!

Olha: A
Erica e o Giovani
estavam à vossa
espera!

A erica tem a minha idade! Ela
é um pouco exuberante, mas
também bastante afectuosa.

aaaaaa!!!

anna

O Giovanni já é
maior de idade e o
Marco venera-o.
Percebe-se pela
forma como olha
para ele.a

Mano

erica e Giovanni:
os nossos primos
favoritos!

Olá,
Erica!
Urgh!

O tio Alfio tinha razão: a ‘massada de mariscos’
da Tia Nádia é a melhor do mundo! E, em menos de
nada, começaram umas férias extraordinárias!
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Mano

Ao mesmo tempo, o Marco
aprendeu a pescar!
“ExactamentE”, isso Marco!

“DeviaS ter visto, querido diário.
A Erica ensinou-me a tocar guitarra...
ou, pelo menos, tentou”.

Até que um dia…

“ISTO é inacreditável
”Eles ficaram
malucos?

Giovanni, o que
se passa?

Eles estão a
tentar tirar-nos a
nossa praia! Não
podemos deixar!

Aparentemente, a
comunidade precisa
de mais espaço para
gerir o lixo
da ilha...

Vamos falar
como o Presidente
da Câmara antes
que a situação
se agrave!

Tens a certeza
que ele nos
vais ouvir?

... que se multiplica
no verão quando
os turista chegam...

Tu
conhecesme, Ana...
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Certo!
Vou telefonar
para esta gente
e armar uma
confusão!

“Eu tenho sempre a certeza”.

Não podemos
continuar assim! Não
TEM ideia do lixo que
encontramos nas
nossas redes É
uma vergonha! Tem
que fazer alguma
coisa!

Eu sei disso, Sasà! Foi por
isso que fechámos a praia.
Estamos a tentar arranjar
uma solução que agrade
a todos...

Acho que o
Presidente está
ocupado neste
momento...

Tive uma ideia!
Vamos fazer uma
recolha de
assinaturas!

É um começo, Sr.
Presidente, mas precisamos
de fazer mais! Isso
não chega…

Tens a certeza
que é uma boa
ideia? Marco, o
que achas?

E-Erica,
ouviste o
Presidente,

Se formos
muitos, eles não
poderão autorizar a
construção do aterro e
o Presidente da Câmara
terá que arranjar
outra solução!

talvez
devamos
arranjar
outra
solução!
E eu que pensava
que ia ter umas férias
aborrecidas, mas ESTAVA
tão enganado! Nós
temos que tentar!

Que assim
seja! Vamos
salvar
a ilha!

Muito bem!
Vamos
tentar!

6

E funcionou! A praia foi salva e
os residentes e turistas podem
desfrutar dela novamente

Não acredito!
Fizemos mesmo a
diferença!

Trabalhar em conjunto para proteger
a nossa praia foi muito motivante! Foi
preciso esforço e energia,
mas valeu a pena!

E também
graças a ti!
Conseguiste
recolher imensas
assinaturas!

E tu nem
sequer querias
vir de férias!

O Marco sempre foi um bocado PREGUIÇOSO,
mas a questão dos resíduos acordou-o da
hibernação. Se ao meno ele soubesse…
Ana, vou
deitar fora
o lixo! Já
volto!
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M-Mas …
o quê?
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Após apenas algumas semanas, o
município já não sabia como lidar
com o lixo. O letreiro regressou
aonde estava. Perdemos!

ttoocck

O possível não
é suficiente,
aparentemente!
O Giovanni tem
razão!

Temos que fazer
o impossível!

Mas e a
recolha de
assinaturas...
Não é
justo!
Fizemos
o que era
possível,
Marco!
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Erica, o que
queres? É muito
cedo!
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Calma! Não te
estou a entender!

O Marco
está a fazer

O QUÊ?

O-o quê...

Estás a por toda
a ilha numa posição
complicada! Estás a ser
egoísta, não vês?
Estás
errado! Nós
só queremos
proteger a
praia, que
pertence a
todos nós!

Desculpem!
Dêem espaço!

E não
sairemos até
que o letreiro
seja removido!

marco,
ouve-me!!

Mas ao salvar
a praia estamos
condenar-nos a
todos!

Não, Ana! Não
tentes parar-me!
Tem que haver
outra forma!

Atende o
telefone! O
Presidente da
CÂMARA quer
falar
contigo
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O Presidente?
Comigo?

O-o QUÊ?! Não
acredito! Está
a gozar
comigo?

O governo está impressionado com a
recolha de assinaturas e dar-nos-á
novos recursos para resolver o
problema dos resíduos!

Não
vão voltar
a fechar a
praia?

Na nossa última noite de
estadia na ilha inaugurámos
a “festa da reciclagem”.
Todos estavam felizes.

Não! O município
irá construir um
novo aterro no antigo
quartel MILITAR for
a da cidade, mas será
precisa ajuda!

Nunca esquecerei o olhar
de felicidade do Marco…
Nós, os
Pescadores,
iremos recolher
o plástico atirado
ao mar!

E nós
trabalharemos para
conscencializar a
comunidade!

Antes de apanhar o barco, vi o
Presidente da Câmara a falar com
algumas pessoas para retirarem o
lixo da ilha..

Pena que…
Ana,
chegámos!
Anda buscar
as tuas
malas!

Vou já! Vai andando!
deixa-me acabar esta
MENSAGEM e já vou
ter contigo
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VENCEMOS a batalha da praia, mas não encontrámos uma
solução para os resíduos da ilha. Apenas conseguimos
que o problema do aterro mudasse de um sítio para
sabe-se lá onde, mas o Marco não precisa de saber
disso já.

Então, como
correu? Foi muito
aborrecido?

A tia Nádia
preparou a sua
‘massada
de mariscos’
mágica?!

Sim, claro! Estava
deliciosa, como
sempre!

“E às vezes mesmo aquilo
que pensamos estar certo,
não é o suficiente.”

E recolhemos assinaturas
para salvar a ilha do lixo!
E conseguimos!

Certo! Se ao menos as coisas
fossem assim tão simples! O
Presidente da Câmara fez o que
pôde para salvar a comunidade...

“A única coisa certa
é que no próximo
ano faremos mais. O
Marco diz sempre:
Se o possível não é
suficiente, faremos
o impossível!”.

..Mas o que aconteceu não
pode, nem deve, ser a única
solução...”

fim
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Que verão! Acho que comprometermo-nos
para salvar a ilha até pode ser divertido.

Marco
Eu sugeri uma recolha de assinaturas para
levanter as vozes. O que propõem vocês?

Erica
Meninos e meninas, vamos unir-nos e fazer
com que as nossas vozes sejam ouvidas!

giovanni
Os Pescadores são os protectors do
mar. O mar oferece-nos tanto, o mínimo
que podemos fazer é protegê-lo.

SasÀ
Proteger os interesses da comunidade
e do ambiente, por vezes, requer tomar
decisões difíceis.

Presidente
da CÂmara
quem disse “massada de marisco”? O peixe
para além de ser bom para a saúde, também
bastante saboroso!

tio alfio

Caros meninos e caras
menias, não há soluções
simples para problemas
complexos. O que fariam
se estivessem no
nosso lugar?
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