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Connie e Lennox

- Olá, - disse Connie calmamente para não assustar uma bolinha peluda olhando para 
ele com os seus grandes olhos verdes. – Qual é o teu nome?
- Eu ... eu não sei, - disse a bolinha peluda. 
- Ok, - disse Connie, - como é que vieste cá parar?
- Eu ... eu não sei, - respondeu o gatinho lince.
Connie agitou os pés, impacientemente.
- Onde está a tua mãe? - ele perguntou.
- Eu não sei, - disse Lennox e começou a chorar.
- Ok, miúdo, - disse Connie suavemente, - o que é que tu sabes?
- Eu ... eu só sei que estou muito assustado e sozinho. E que eu não confio em ninguém 
e que o mundo ao meu redor é feio e escuro. - O gatinho lince começou a chorar 
soluçando. Connie, um grande e velho condor da Califórnia, abraçou o garoto. Ele 
conhecia aquele sentimento.

pequeno Lennox olhou desconfiado para o novo amigo. O condor parecia bastante 
assustador: tinha umas enormes asas negras com penas, uma cabeça careca e 
enrugada sobressaindo e um enorme bico de cor marfim. Mas havia algo gentil e até 
suave nele. Ele parecia sábio e nobre, e por um breve momento Lennox quis confiar 
nele, mas rapidamente lembrou-se de não confiar em ninguém novamente. Ele deu a 
Connie outro olhar zangado e desconfiado.

Connie estava a pensar profundamente. Sim, ele conhecia esse sentimento. O mundo 
parecia um lugar muito feio e escuro para ele também, no dia em que ele foi capturado 
por caçadores de pássaros. E então, as coisas foram de mal para pior quando ele soube 
que todos eles foram capturados. Os últimos vinte e dois restantes condores da 
Califórnia no mundo. Ele simplesmente não conseguiu. Ele não conseguia entender por 
que as pessoas faziam isso como se não bastasse que a sua espécie já estivesse quase 
extinta! Eles foram baleados por fazendeiros, envenenados por caçadores, expulsos do 
seu habitat por colecionadores de museus e, por fim, os últimos sobreviventes foram 
capturados e levados para o Jardim Zoológico. Mesmo agora, muitos anos depois, a 
cabeça de Connie corou quando ele pensava sobre isso. Ele nunca foi capaz de 
esconder as suas emoções, a sua cabeça careca e amarela ficava rosa-avermelhada 
sempre que ele estava com raiva ou chateado. As pessoas até lhe deram um nome -
AC9. Oh, como ele odiava esse nome, e as pessoas, e toda a vida no Jardim Zoológico 
...

Mas então, ali mesmo, no Jardim Zoológico, onde eles moravam nos seus “condomínios” 
especiais, ele lentamente começou a perceber que o mundo ao seu redor não era tão 
escuro e sombrio, afinal. As pessoas cuidavam bem deles, ajudavam a reproduzir-se, 
ajudavam a ficar mais saudáveis, ajudavam os seus filhos a crescer e a fortalecer-se. 
Connie ainda odiava o nome estúpido e toda aquela vida no Jardim Zoológico, mas dia 
após dia ele começava a perceber o motivo pelo qual as pessoas os haviam capturado. 
Os últimos 22 condores da Califórnia foram levados para o Jardim Zoológico, como parte 
de um programa especial para salvar animais raros, - as pessoas tentaram ajudar a sua 
espécie a sobreviver..



Eles até criaram bonecos de condores parecidos para ajudá-los a alimentar os seus 
filhotes recém-nascidos.

Quando a população duplicou, finalmente chegou o dia tão esperado: os Condores 
foram libertados de volta à natureza. Foi um grande dia para Connie. Não apenas 
porque ele estava livre de novo, mas porque ele aprendeu algo importante naquele dia. 
Ele descobriu que, às vezes, as coisas não são exatamente aquilo que parecem, mas o 
que está a acontecer ao nosso redor é muito mais do que nós podemos ver.

…A cabeça dele ficou amarela novamente. Ele olhou para Lennox. O gatinho lince 
ibérico chorou até adormecer debaixo da grande asa de Connie.

"Precisamos de descobrir o que aconteceu com este bebé", - pensou Connie, e alguns 
segundos depois ele já estava no alto dos céus, olhando para as florestas abaixo dele. 
Ele sabia que algo devia ter acontecido com a família de Lennox, mas ainda precisava 
descobrir exatamente o que era. Ele sentiu que as pessoas tinham algo a ver com isso. 
Mas ele esperava que eles tivessem algo melhor em mente do que simplesmente 
prejudicar a espécie de linces mais bonita, mais rara e mais ameaçada.

A intuição do Condor não o dececionou. A milhas de distância, ele viu um camião do 
Jardim Zoológico a libertar a mãe de Lennox e as suas duas irmãs num novo território 
para ajudá-las a encontrar mais comida e começar uma vida mais segura lá. Seu 
coração estava a cantar de felicidade. Mas como ele poderia ajudar Lennox a se reunir 
com a sua família? O local, onde os seus parentes foram libertados, ficava muito longe 
do Jardim Zoológico, uma jornada longa e perigosa para um bebé como Lennox.

Connie continuou a pensar sobre o assunto, enquanto voltava para Lennox, admirando 
a sua enorme sombra nas dunas e nas florestas que sobrevoava. Quando chegou ao 
Jardim Zoológico, o pequeno lince ainda estava a dormir. Quando Lennox acordou, 
Connie já tinha o seu plano pensado e pronto.

Nos três dias seguintes, todos os pássaros e animais ao redor da floresta puderam 
observar uma vista incrível. Uma mancha escura movia-se rapidamente através da 
terra, e bem no meio dessa mancha, um jovem gatinho lince ibérico corria o mais rápido 
que podia, sem parar, sem olhar para trás e sem duvidar. 

Sim, ele estava assustado, mas sempre que o seu medo começava a tirar o melhor 
dele, ele olhava para o Condor voando logo acima e lembrava-se das suas palavras: “Tu 
vais ficar assustado, muito assustado, mas continuarás a correr.” E Lennox continuou a 
correr, porque ser corajoso - não significa “não ter medo”. Isso significa que tu continuas 
a correr mesmo com medo.

Foi uma longa viagem, mas enquanto Lennox estivesse a correr na sombra das 
enormes asas de Connie, ninguém poderia magoá-lo.

Quando eles chegaram à família de Lennox, depois de todos os saltos de felicidade e 
gritos de alegria, a mãe de Lennox disse-lhes que tinham mais coelhos para comer do 
que jamais poderiam sonhar, que nunca mais teriam fome e que o Lennox e as suas 
irmãs agora poderiam caminhar com segurança para onde quiserem. Foi uma reunião 
muito feliz, e a cabeça careca de Connie ficou alegremente amarela por um longo 
tempo.

Mais tarde, naquela noite, quando as estrelas brilhavam no céu escuro, Lennox foi até 
Connie, sentou-se ao lado dele e disse: “Não posso voar alto no céu como tu, Connie, 
mas acho que estou a começar a ver uma imagem mais ampla também. As coisas nem 
sempre são como parecem ser ... E tu sabes, o mundo não é um lugar tão mau, afinal 

...” - Connie sorriu. Ele conhecia esse sentimento



Quando apenas 22 condores da Califórnia permaneceram em 
estado selvagem, o zoológico de San Diego recebeu 

permissão para iniciar o primeiro programa de seleção para 
preservar e restaurar essa espécie. Agora, mais de 425 

condores da Califórnia vivem em terra. Deles, cerca de 220 
vivem na natureza.

O lince ibérico estava à beira da extinção devido à falta de 
comida, acidentes de carro, redução de habitat e caça furtiva. 

Apesar de todos os esforços para preservar as espécies, o 
futuro do lince ibérico ainda é incerto.

O projeto está sendo implementado como parte 
da iniciativa do Programa Social Infantil Futebol 
pela Amizade PJSC Gazprom

Saiba mais sobre animais em extinção e como 
apoiá-los nos sites de organizações e reservas 

ambientais:

Centro "Amur Tiger"

Fundo Internacional de Bem-Estar Animal (IFAW)

Reserva da Biosfera Sayano-Shushensky

Reserva da Biosfera Caucasiana

Reserva da Biosfera de Baikal

http://amur-tiger.ru/
https://www.ifaw.org/
http://sayanzapoved.ru/
https://kavkazzapoved.ru/
http://baikalzapovednik.ru/

