


Para a minha mãe, 
que nunca disse

«as meninas não podem».
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                          Primeiro Capítulo   

          A   Elsa Paiva estava a criar uma coisa nova.

Isso nem sequer era estranho, porque a Elsa 

estava sempre a criar alguma coisa nova. Era            

o que ela mais gostava de fazer, especialmente 

no verão: inventar um projeto novo, desenhá-lo, 

e depois construí-lo com os amigos Nuno e Cat.

O que era esquisito neste novo projeto, era      

o facto de precisar de vinte e quatro boiões de 

picles para sandes.
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— Ainda te parece direito? — perguntou             

a Elsa ao Nuno.

O Nuno estava na casinha de brincar da 

Elsa, que lhe servia de oficina. Estava cheia          

de ferramentas e bocados de madeira e parafu-

sos soltos que ela guardava dentro de frascos 

de manteiga de amendoim. Naquele momento, 

o Nuno olhava pela janela da casinha, semicer-

rando os olhos para analisar o tampo de mesa 

bastante estragado que eles tinham achado no 

lixo, uns dias antes. Já a Cat não gostava nada 

que a Elsa ficasse toda entusiasmada com coi-

sas que encontrava no lixo — a Cat era uma 

pessoa que gostava das coisas muito limpinhas 

— mas a Elsa sabia que as pessoas, às vezes, 

deitam fora coisas mesmo muito úteis.

O tampo da mesa tinha duas cordas amar-

radas ao meio, uma em cada ponta. Naquele 

momento, pairava uns centímetros acima do 

chão, para a Elsa ver se ficava bem direito no 

ar.
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— A mim parece direito — gritou o Nuno lá 

para baixo.

— Então e daí? — perguntou a Elsa à Cat, de 

pé no alpendre, a ver o tampo da mesa com um 

binóculo cor-de-rosa, embora não estivesse 

assim tão longe da oficina. A Cat vestia uma 

t-shirt com um cão que tinha uns óculos em 

forma de coração. A Elsa tinha uma t-shirt igual 

vestida — elas tinham decidido que as t-shirts 

davam sorte pois, de cada vez que as usavam, ou 

conseguiam criar uma coisa mesmo boa, ou apa-

recia a carrinha dos gelados no bairro, ou elas 

escreviam uma piada mesmo gira!

— Afirmativo, está direito! — respondeu            

a Cat com o polegar bem esticado no ar.

— Ótimo! — exclamou a Elsa. 

Subiu pelo escadote até à oficina e empurrou 

o Nuno para o lado. Mesmo ao pé da porta, havia 

uma corrente que pertencia a um antigo balouço 

do Nuno. Saía pela porta da casinha e ia até ao 

telhado da oficina, onde a Elsa a tinha prendido 
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à roda traseira do triciclo velho — a que faltava o 

pneu — e descia até ao tampo da mesa. A roda 

do triciclo com a corda servia de roldana! As rol-

danas eram máquinas muito simples, mas não 

deixavam de ser bem fixes, porque permitiam 

levantar coisas pesadíssimas.

— A maioria dos elevadores não tem corren-

tes de balouços — disse o Nuno, a abanar                   

a cabeça.

Aquela invenção era para isso mesmo, para 

terem um elevador na oficina. Quando esti-

vesse terminado, a Elsa já não teria de fazer 

subidas e descidas infindáveis pelo escadote,        

a levar coisas para cima e para baixo. Também 

seria bom para as pessoas que não podiam 

subir o escadote, como a avó ou a Susana da 

escola (que tinha uma cadeira de rodas cor-de-

-rosa brilhante), conseguirem ir à oficina, se 

quisessem ver como era.

— Isso é porque a maioria dos elevadores 

serve para prédios muito mais altos — salientou 
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a Elsa. — E nesses há roldanas, sim senhor, como 

esta aqui. Só que são muitas roldanas gigantes-

cas, em vez de uma só feita com a roda de um 

triciclo.

O Nuno assentiu, com ar pensativo.

— Verdade. Ontem à noite pesquisei, e                          

a maioria dos elevadores tem de ser inspecio-

nada. Vem aí algum inspetor? Podes marcar 

inspetor aos dias de semana, segundo a página 

da net que eu consultei.

O Nuno ficava assim de vez em quando.          

Os colegas de turma às vezes chamavam-lhe 

sabichão. A própria Elsa, aliás, tivera o hábito de 

lhe chamar isso. Já não chamava, porque agora 

sabia que o Nuno era mesmo assim, tal como ela 

era como era, e como a Cat também era. Não         

lhe parecia bem ser amiga do Nuno e chamar-

-lhe nomes pelas costas, mesmo que ele ainda         

a aborrecesse um bocadinho, de vez em quando.

— Se calhar podes ser tu o inspetor — suge-

riu a Elsa, a pegar na corrente.
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— Agora que já sei bastante de elevadores… 

— disse o Nuno com ar satisfeito. Cruzou                   

os braços e ergueu as sobrancelhas, e a Elsa 

tinha de admitir que ficava mesmo com ar de 

inspetor.

— Perfeito! — exclamou a Elsa, e espreitou 

pela porta da oficina para a Cat, que estava a ver 

pássaros com o binóculo. — Fica de olho, Cat! — 

bradou a Elsa. — Preparada? Um, dois, três!

Aos três, ela puxou a corrente para trás, que 

deslizou pela roldana da roda do triciclo e se 

esticou até ao tampo da mesa. Puxou mais, e           

o tampo começou a subir lentamente. Quando 

estava ao nível do chão da oficina, a Elsa parou 

e enrolou a corrente a um sapato de salto alto 

que tinha pregado ao chão (dava jeito para tra-

var a porta, e não magoava os dedos dos pés se 

tropeçasse nele descalça).

— Iupi! — fez a Cat lá em baixo.

— Primeira parte da inspeção, aprovada! — 

exclamou o Nuno, e deu mais cinco à Elsa.         
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Ela sorriu. Os projetos sabiam sempre melhor 

quando o Nuno e a Cat estavam com ela.

— Estamos prontos para isto? — perguntou      

a Cat, a empurrar com o pé um caixote de 

papelão grosso.

Tinham empilhado duas camadas de boiões 

de vidro, cheios de picles, com um rótulo a dizer 

Nicles Picles em letra floreada. Tinham achado  

o caixote e os picles na garagem da Cat, e a Elsa 

tinha feito os cálculos: cada boião pesava um 

quilo. Ela, a Cat e o Nuno pesavam cerca de 

vinte e cinco quilos cada. Por conseguinte, se        

o elevador tivesse força para levantar vinte e 

quatro boiões de picles, poderia levantar uma 

pessoa, de certezinha. A Elsa achava uma sorte 

terem encontrado tão rapidamente alguma 

coisa para testar o elevador. Por vezes, a enge-

nharia era mesmo assim!

— Claro, força! — respondeu a Elsa.

Na verdade sabia que tinham de testar               

o elevador com um boião de picles de cada vez,              

AF_M_ElsaEngenheira2.indd   16 30/11/2018   08:49



17

só para prevenir… mas o primeiro teste tinha 

corrido tão bem! Além disso, quanto mais cedo 

provassem que era possível levantar todos               

os picles, mais depressa poderiam começar eles 

próprios a subir e a descer no elevador.

A Elsa e o Nuno desceram logo o escadote 

da oficina. Os três começaram a tirar os boiões         

de dentro do caixote e a porem-nos em cima do 

tampo de mesa, ou seja, no elevador, empilhan-

do-os todos certinhos. O Nuno até verificou se 

os rótulos estavam todos virados para o mesmo 

lado, como se faz no supermercado. Quando 

terminaram, o sol de verão incidia nos picles e 

parecia que os boiões estavam cheios de uma 

poção mágica verde.

A Elsa verificou os nós, retirou o martelo          

do cinto das ferramentas e martelou os pregos do 

tampo da mesa, só para garantir que estava tudo 

bem preso. E, sim, todos os nós estavam bem 

apertados, pareciam pedrinhas feitas de corda.

Chegara o momento do elevador.
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Os três subiram pelo escadote outra vez,        

a Cat e o Nuno puseram as cabeças de fora das 

janelas de cada lado da porta, para poderem 

ver bem o projeto em ação. A Elsa respirou 

fundo e agarrou na corrente. Estava animada 

mas com algum nervoso miudinho à mistura.

— Upa — fez ela, a puxar para trás.

Os vinte e quatro boiões de picles empilha-

dos pesavam muito. O elevador mal se erguera 

um centímetro do chão.

— Uuupa — fez a Elsa, a puxar ainda com 

mais força.

— Achava que com a roldana seria mais fácil 

de levantar — disse a Cat com as sobrancelhas 

franzidas. — Dá cá, deixa-me experimentar.

A Cat era bastante forte, e a Elsa passou-lhe          

a corrente. Puxou com o corpo todo, mas o ele-

vador mal se mexeu. O Nuno também não teve 

sorte.

— Se calhar devíamos tentar juntos? — suge-

riu a Cat, e tirou a corrente das mãos do Nuno. 
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Os três agarraram cada qual numa parte dife-

rente da corrente. A Elsa respirou fundo e 

agarrou com tanta força que até magoou                

os dedos.

— Um, dois, puxem! — disse ela e, juntos, 

puxaram a corrente para trás. O tampo da 

mesa levantou-se! O elevador funcionava!

Durante um segundo, pelo menos.

Mas depois, as coisas… bem, deram para           

o torto. Literalmente. 

De repente, o tampo da mesa entortou-se 

um bocadinho, mas não foi preciso mais nada 

— antes que a Elsa ou os amigos pudessem rea-

gir, os boiões de picles começaram a rolar pelo 

tampo. 

A Elsa gemeu, a Cat guinchou, e o Nuno 

disse:

— Oh, não, não, não, não, não — tão depressa 

que parecia mais trautear do que falar.

Vinte e quatro boiões de picles resvalaram 

da beira do tampo para o chão, mas a Elsa nem 
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se apercebeu, pois a corda ficou logo mais leve 

e ela e os amigos caíram para trás, numa con-

fusão de cotovelos e joelhos.

— Isto não é nada bom — disse a Elsa, a mas-

sajar o sítio onde batera com a cabeça no joelho 

da Cat.

— Também se chama salmoura ao líquido 

dos picles. É muito ácido. Até pode matar a relva 

— comentou o Nuno.

— Acham que se partiram todos? Acham que 

a minha mãe vai reparar? — perguntou a Cat, 

preocupada, a esticar as mãos para ajudar               

os amigos a levantarem-se. 

As unhas dela ainda tinham pintainhos pin-

tados, de quando tinha brincado às manicuras 

com a Elsa, no dia anterior. A verdade é que 

pareciam só manchas amarelas, mas era suposto 

serem pintainhos. A Elsa não percebia como         

é que as pessoas, nos vídeos que elas viam, 

tinham tanto jeito para pintar em unhas tão 

pequeninas.
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Foram a coxear e a fazer caretas ao sítio do 

«elevador» e olharam para baixo.

Vinte e quatro boiões de picles, todos aber-

tos, os picles espalhados pela relva. O tampo da 

mesa virado ao contrário, as cordas emaranha-

das como esparguete, e o líquido dos picles              

a deitar um cheiro fortíssimo e enjoativo no ar 

de verão. Aparentemente, nem um único boião 

de picles tinha sobrevivido à queda.

— Se calhar devíamos ter começado com 

almofadas em vez de boiões de vidro? — per-

guntou a Elsa com uma voz fraca, e sacou do 

caderno, procurando a página onde tinha dese-

nhado o elevador. — Ou então se… hum… hou-

ver uma maneira de impedir que as coisas no 

elevador abanem…

— Olha, Elsa! Acho que, antes de consertar-

mos este projeto, temos de consertar… bem… 

isto — disse a Cat, a apontar para o monte            

de picles com uma mão, e a roer as unhas da 

outra.
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— Acho que não podemos consertar isto            

— atalhou o Nuno, a abanar a cabeça.

— Mas podemos, pelo menos, limpar? — 

retorquiu a Cat.

— Não se pode propriamente limpar. A sal-

moura já se entranhou na terra. A relva está 

condenada.

A Elsa queria fazer má cara ao Nuno, porque 

ele não estava a ajudar nada, mas a verdade era 

que lhe parecia haver muito mais do que apenas 

relva condenada — especialmente assim que         

a mãe da Cat descobrisse. Pensou no fim do 

caderno, onde registava sempre projetos termi-

nados e a funcionar.

Hoje, de certezinha, não podia acrescentar      

a essa lista o Projeto 63: Elevador para                                

a Oficina.
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     Segundo Capítulo  

J á tinha sido mau terem partido vinte e qua-

tro boiões de picles, que afinal a mãe da Cat 

tinha comprado para fatiar e pôr em sandes de 

salada de ovo para um brunch todo catita.              

A Elsa não compreendia a diferença entre 

brunch e almoço, mas sabia que não era altura 

de perguntar. Todavia, como se isso não bas-

tasse, o líquido dos picles atraía mosquitos, 

vespas e muita bicharada. O pai da Elsa estava 
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lá fora a apanhar os vidros partidos, com man-

gas compridas para não ser picado ou mordido, 

embora estivesse uma caloraça.

A Elsa estava sentada no banco alto da cozi-

nha, na esperança de que, se ficasse muito 

quietinha e caladinha, o pai não reparasse nela 

quando voltasse para dentro. A mãe estava em 

casa da Cat, a ajudar a mãe dela a arranjar mais 

boiões. («Não se pode simplesmente arranjar 

Nicles Picles! Tem de se encomendar!», gemera 

a mãe da Cat.) A Elsa sentia-se péssima, embora 

sempre tivesse achado estranho encomendar 

picles, o género de coisa que a mãe da Cat cos-

tumava fazer.

Lá fora, ouviu-se a campainha da carrinha 

dos gelados. A Elsa suspirou e olhou para                  

a t-shirt que tinha vestida, com o cão de óculos 

de sol. Desejou que a sorte tivesse sido para         

o projeto, em vez de fazer aparecer a carrinha 

dos gelados. Contudo, não conseguia parar de 

pensar no que teria corrido assim tão mal com 
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o elevador. Se calhar, devia ter posto mais cor-

das na plataforma? Ou então talvez fosse neces-

sária uma plataforma maior! Ou…

— Bem — começou o pai da Elsa, interrom-

pendo-lhe o raciocínio quando voltou para 

dentro de casa. Tinha mosquitos agarrados ao 

suor ou ao líquido de picles na cabeça. Respi-

rou fundo e fechou a porta atrás de si. — Elsa,  

o que havemos de fazer em relação a isto?

Ela massajou a nuca.

— Parecia tão estável! Eu não queria que se 

despenhasse — respondeu. — O que é que pro-

jetei mal?

O pai franziu a testa.

— Bem, provavelmente não contaste com            

o líquido… espera, isto não tem que ver com o teu 

projeto! — exclamou o pai, a interromper-se. 

Depois continuou: — Não tem que ver com             

o projeto, mas sim com o facto de usares uma 

coisa sem autorização, e de a partires. Aparen-

temente, são picles gourmet — disse ele, a abanar 
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a cabeça. Parecia achar esquisito encomendar 

picles, como a Elsa também achava.

— Nós não sabíamos que se iam partir. Só 

queríamos uma coisa que pesasse o mesmo que 

uma pessoa. Não me pareceu inteligente testar 

o elevador com uma pessoa mesmo — protestou 

a Elsa.

— Pois não teria sido nada inteligente, mas 

não significa que tenhas feito bem. A engenha-

ria serve para ajudar as pessoas, Elsa, e uma 

boa engenheira deve pôr sempre isso em pri-

meiro lugar, mesmo quando está empolgada 

com um projeto. É bom que não tenhas pen-

sado em testar o elevador com uma pessoa, 

mas teria sido melhor dar mais tempo, refletir 

bem no projeto, e testá-lo sem as coisas de 

outra pessoa.

A Elsa sentia-se muito pequenina e muito 

triste com aquilo tudo. Fungou quando o pai se 

sentou no outro banco alto e apoiou as mãos 

nos joelhos.
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