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O lha, Leo! A Ursa Maior! Queres contar estre-
las? Acho que hoje estamos sem sorte. Ainda 
não vi nem uma estrela cadente! Encontrei a 
tua constelação… Ali, ao lado de Gémeos. Ali 

está o Trio do Leão. Sabias que a estrela mais brilhante da 
tua constelação se chama Regulus A e que é muito mais 
rápida que o Sol?  

–
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Verónica continuou a acariciar o pelo macio do Faísca, 
enquanto olhava para aquele céu estrelado. Até o Faísca 
estava demasiado quieto e calado para uma noite tão 
bonita. Ouvia -se o som da água da ribeira ao longe e, se 
fosse noutro dia, Verónica sabia que haveria de ficar a 
preparar chá gelado e fatias de bolo de chocolate para os 
três estarolas que tinham ido à caça de pirilampos junto 
à ribeira. Traziam sempre só um ou dois no frasco, que 
acabavam por soltar no pátio e ver voar lá para o alto para 
se juntarem às estrelas. Já o Faísca, apesar de gordinho 
e um tanto ou quanto velhote, dava pinotes bem altos 
sobre a ribeira e vinha sempre com a pança felina cheia 
de luzinhas lá dentro. Pobres pirilampos!

— Sim, eu sei.

— E sabias que ela se encontra a 77 anos -luz de nós e 
que é tão brilhante que ilumina tudo à volta? É por isso 
que o teu nome é Leo. Quando estavas na minha barriga, 
mexias -te muito, fartavas -te de dar pontapés e não 
paravas quieto… eras… és elétrico! Tinhas de ter um nome 
a condizer. Foi por isso que o teu avô te deu esse…

— Mãe, acho que vou dormir. 


