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O Meu Cão Herói

Um tributo a todos os Cães Ajudantes 

e aos seus amigos humanos…
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CAPÍTULO 1

A Mia, uma cadela labrador de 5 anos, colocou-se 

diante da porta da frente e soltou um único latido. 

Ao ver que ninguém aparecia, sentou-se e esperou 

alguns segundos, depois voltou a levantar-se, com al-

gum esforço, e arrastou-se pelo corredor. Entrou na 

cozinha, passou pela mesa pequena até à porta envi-

draçada das traseiras que dava para o jardim, ganiu e 

olhou para trás.

A Sra. Hodges, de cabelo grisalho, estava sentada à 

mesa da cozinha. Ela ouvira o ganir da Mia, mas não 

levantou os olhos do jornal local enquanto mergu-

lhava uma bolacha digestiva na sua chávena de chá. 



8

Megan Rix

«Cães Ajudantes», leu ela no topo do artigo que ti-

nha uma grande fotografia de alguns cães por baixo. 

A Sra. Hodges sorriu. Gostava muito da Cães Ajudan-

tes — a instituição de caridade que treinava cães para 

ajudar pessoas com necessidades especiais. O amigo 

dela, o Lenny, dirigia o centro local não muito longe 

dali. Estavam à procura de mais criadores voluntários 

de cachorros e de cachorros adequados para serem 

doados à associação.

A Mia voltou a ganir e depois deu um latido curto 

mas forte. A Sra. Hodges olhou finalmente para cima 

e viu-se observada pelos meigos olhos castanhos da 

sua cadela.

A Sra. Hodges sabia perfeitamente o que aquele 

olhar significava.

— Ninguém diria que uma cadela nas tuas condi-

ções ainda iria querer andar por aí às voltas. Esses 

cachorrinhos vão sair daqui a nada — disse ela, en-

quanto pousava o jornal e se levantava.

A Mia alternou entre as duas patas da frente para 

diminuir o peso da barriga, fazendo sons ao bater 

com as garras no chão de madeira.

— Só uma voltinha pequena, então.

A grossa cauda da Mia abanava enquanto seguia a 

Sra. Hodges até à porta da frente e esperava que ela 
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retirasse a trela do gancho onde a pendurava. O fac-

to de estar prenhe não impedia a Mia de querer ir 

passear, mas significava que os passeios tinham de 

ser muito mais curtos — e nada de corridas ou voltas 

de carro.

— Vamos lá — disse a Sra. Hodges ao abrir a por-

ta da frente.

Lá fora, o sol brilhava. Estava um belo dia de verão 

com um céu azul límpido. A Mia correu tanto quanto 

a sua barrigona deixava. 

— Devagar — avisou a Sra. Hodges.

A velha senhora manteve-se atenta à Mia durante 

o tranquilo passeio à volta do quarteirão. Já passara 

por tudo aquilo antes e sabia que o instinto da Mia 

era encontrar um local para dar à luz fora de casa. No 

entanto, o instinto da Sra. Hodges era ajudar a Mia 

a escolher um lugar para o parto — dentro de casa, 

onde ela podia estar atenta a tudo.

Mas a Mia era surpreendentemente rápida para 

uma cadela tão cheia.

— Sai daí! — gritou a Sra. Hodges quando a Mia 

mergulhou para debaixo de um arbusto acolhedor. As-

sim que acabou de chamar a cadela labrador de volta, 

um enorme carro preto passou por elas devagar. Vi-

raram-se as duas para ver o carro fúnebre passar. 
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Nas traseiras, colocada por cima do caixão, estava uma 

coroa de flores brancas e roxas que formavam a pala-

vra «PAI».

— Oh não… — murmurou a Sra. Hodges, baixan-

do a cabeça e fazendo uma festa na Mia.

Atrás do carro fúnebre, vinha uma limusina preta. 

Quando passou por elas, a Sra. Hodges vislumbrou 

um rapazinho de cabelo castanho-claro no banco de 

trás, que olhava em frente com determinação. A Mia 

ladrou e, por um breve instante, o rapaz olhou para 

elas.

— Pobrezinho — disse a Sra. Hodges, enquanto 

ela e a Mia continuavam o seu passeio.

Depois de o funeral ter acabado, toda a gente — ou 

o que parecia ser toda a gente — voltou para a casa 

do Joe Scott, de 11 anos. Não que o Joe os quisesse lá, 

mas era o que a mãe dele dizia que as pessoas faziam.

Foi para o quarto para fugir das pessoas, mas estas 

continuavam a bater-lhe à porta e a espreitar lá para 

dentro para perguntar se estava bem.

«É claro que não», queria ele gritar-lhes. «Porque é 

que havia de estar bem?» Nunca ficaria bem.

Havia um armário grande com uma porta de grade 

num dos lados do quarto. O Joe pegou no telemóvel, 
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abriu a porta, entrou no armário, fechou a porta atrás 

de si e sentou-se no chão, no meio dos sapatos.

Foi então que mais alguém bateu à porta do quar-

to dele e entrou. 

— Joe?

O Joe não respondeu e não tardou muito a ouvir os 

passos a sair.

Instintivamente, o Joe olhou para o telemóvel. Ti-

nha lá muitas fotos do pai e deslizou os dedos pelo 

ecrã, percorrendo-as devagar. Não gostava de olhar 

para as fotografias onde o pai estava com o uniforme 

do Exército, tiradas da última vez que se despediram. 

Voltou para as que tinha dos dois juntos, antes do Na-

tal do ano passado, muito antes de o pai lhe dizer que 

ia para fora; ele e o pai estavam ambos a usar chapéus 

d’ O Gato de Chapéu.

O Natal. O estômago do Joe revirou-se. Não queria 

passar o Natal sem o pai.

A fotografia preferida do Joe era uma em que ele 

e o pai estavam os dois a rir, durante umas férias na 

praia, em julho, há pouco mais de um ano.

Continuou a olhar para as fotografias, até a casa fi-

car finalmente silenciosa.

Então, a porta do armário abriu-se repentinamen-

te, e o Joe levantou a cabeça. A mãe dele estava ali. 



12

Megan Rix

Tinha descalçado os sapatos pretos de salto alto que 

usara para o funeral.

— Não é justo — disse o Joe.

— Eu sei que não.

— Porque é que tinha de ser ele?

A mãe não tinha resposta para aquela pergunta. 

Não havia resposta. Ela estendeu-lhe a mão para o pu-

xar para cima, mas ele não pegou logo nela.

— Eu não quero voltar.

— Voltar para onde?

— Para a escola, depois das férias. — A voz dele fi-

cou-lhe presa na garganta. — Os outros miúdos vão 

perguntar-me pelo pai.

Não queria falar com ninguém sobre o funeral, 

especialmente com pessoas curiosas. Amava dema-

siado o pai para isso, e a dor que sentia de cada vez 

que pensava na falta que ele lhe fazia deixava um bu-

raco tão grande, que parecia que podia arrastar-se lá 

para dentro e ficar lá para sempre.

— Vamos, vamos comer qualquer coisa — disse-

-lhe a mãe, oferecendo-lhe novamente a mão.

— Não tenho fome — disse-lhe ele, enquanto ela o 

puxava para cima.

— Então, ajuda-me a arrumar tudo.



13

O Meu Cão Herói

A Sra. Hodges encheu a tigela da Mia com comida 

especial para cadelas prenhes, mas a Mia nem lhe to-

cou. Não mostrara interesse nenhum por comida du-

rante o dia todo, o que não era nada normal na Mia.

— Bem, acho que seria de esperar. Não deve de-

morar muito, agora — disse a Sra. Hodges à labrador 

enquanto passava as mãos gentilmente pela enorme 

barriga da Mia. A velha senhora tinha começado a dar 

de comer à Mia ao lado do ninho onde tentava que a 

cadela dormisse. Seria muito melhor para os cachor-

ros nascerem ali do que debaixo de um arbusto qual-

quer que agradasse à Mia.

A Mia estava a gostar das festas e adormeceu, a res-

sonar alto, na caixa especial que a Sra. Hodges fizera 

para ela. O ressonar, por mais alto que fosse, era es-

tranhamente calmante. A Sra. Hodges não dormia em 

condições há algumas noites. Mantivera um ouvido 

alerta para qualquer som que pudesse querer dizer que 

a Mia estava prestes a dar à luz. Continuou a fazer fes-

tas na cadela, que ressonava, até as duas adormecerem.

A Mia dormia há menos de uma hora quando os 

seus olhos se abriram e latiu.

A Sra. Hodges também acordou e esfregou os 

olhos. 
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— Meu Deus! Já está na hora? — perguntou. De-

pois olhou bem para a Mia e sorriu enquanto nascia 

o primeiro cachorrinho. Seguiram-se mais cinco du-

rante as horas seguintes.

— Que linda menina que tu és, Mia. Seis cachor-

rinhos! — disse a Sra. Hodges, enquanto verificava 

cada recém-nascido.

Nasceram quatro cães e duas cadelas, e todos os 

cachorros eram completamente amarelos, exceto um 

dos machos, que tinha uma mancha negra na orelha 

direita.

— Ninguém te vai confundir, pois não, Manchinhas 

— disse a Sra. Hodges, enquanto limpava o cachorro 

de orelha preta com uma toalha macia. O Manchinhas 

soltou um curto e alto ganido, como se a estivesse a 

ouvir. Mas não estava. Os cachorros recém-nascidos 

são todos cegos e surdos, mas têm o olfato muito apu-

rado. O narizito cor-de-rosa do Manchinhas encostou-

-se ao polegar da Sra. Hodges e ela voltou a colocá-lo 

junto da mãe para que pudesse mamar.

A Sra. Hodges marcara todos os outros cachorros 

com uma pinta no cimo da cabeça, usando marcado-

res de cores diferentes para os identificar. A cachorri-

nha que nasceu a seguir ao Manchinhas era a última 

da ninhada e era mais pequena do que os outros.
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— Não tarda nada apanhas os outros, Azulinha — 

disse-lhe a Sra. Hodges, enquanto marcava o cimo da 

cabeça da cachorrinha com uma pinta azul.

Quando se certificou de que já não havia mais ca-

chorros por nascer, a Sra. Hodges pegou no peque-

no cãozinho com a orelha preta e sorriu quando ele 

voltou a fazer o mesmo ganido e tentou mamar no 

dedo dela. Já ouvira falar neste tipo de marcas que 

apareciam em labradores de raça pura — chamavam-

-lhes cães-mosaico —, mas nunca tinha visto ne-

nhum.

— Bom, com essa orelha nunca vais ganhar ne-

nhum concurso canino, Manchinhas — disse ela ao 

cachorro. — Nem tenho a certeza se te vou conseguir 

vender. Mas conheço um sítio que te irá receber de 

braços abertos, um sítio onde te vais tornar o cachor-

rinho mais precioso do mundo. Mal possa, vou ligar 

ao meu amigo Lenny e logo vejo o que ele diz.

Voltou a colocar o Manchinhas no ninho e ele 

aconchegou-se junto da mãe e dos irmãos.
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CAPÍTULO 2

O Joe estava sentado ao sol num bocado de muro de 

tijolo, ao fundo do jardim. Conseguia ouvir a mãe a 

falar ao telefone com alguém, dentro de casa, no an-

dar de cima, através da janela aberta, mas não perce-

bia exatamente o que estava a ser dito.

— Porque não estás na escola? — perguntou re-

pentinamente uma voz rouca, fazendo o Joe saltar.

Era o vizinho do lado, o resmungão do Sr. Hum-

phreys, que fingia estar a aparar a sebe junto ao muro, 

mas que, na realidade, os estava a espiar. Como era re-

formado, passava a vida em casa e parecia estar sempre 

a criticar o Joe e a dizer piadas não muito engraçadas.
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— Não pareces doente. Será que devo chamar o 

oficial das gazetas?

Tinham passado três semanas desde o funeral.

— Férias de verão… — murmurou o Joe.

— O que estás a dizer? Fala mais alto, rapaz! — 

ladrou o Sr. Humphreys.

— Estamos no verão — começou o Joe novamen-

te a dizer, quando a mãe dele o chamou da porta das 

traseiras.

— Joe! Joe, vem cá, depressa!

O Sr. Humphreys observou o Joe enquanto este 

suspirava e caminhava lentamente para dentro de 

casa, cabisbaixo. 

— Que rapaz com ar tão triste — murmurou ele, 

voltando então para o que estava a fazer.

— O que foi? — perguntou o Joe à mãe, enquanto 

entrava em casa pelo jardim.

— Lembras-te de sempre teres querido um cão? — 

disse ela, sem fôlego.

— Sim. Mas… — No último Natal, o pai dissera 

que talvez este ano tivessem um. Mas depois soube-

ra que ia em missão com o regimento dele, e o tema 

do cão fora esquecido. A mãe dele não ia arranjar um 

cão, ou ia? O Joe não sabia o que pensar. Ele e o pai 

sempre falaram em ter um cão.
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— Mas eu pensei que tu e o pai tinham decidido 

que ia dar muito trabalho com ele fora, e agora… — 

começou o Joe a dizer.

— Bem, pode ser que haja maneira — disse ela.

— O quê? Como?

— Anda, vamos sair — anunciou, de repente, a 

mãe.

— Mamã, não tenho a certeza se… — O Joe mal ti-

nha saído de casa durante as poucas semanas que se 

passaram desde o funeral. Não queria ver ninguém 

nem queria falar com ninguém.

— Despacha-te. Não nos queremos atrasar.

— Atrasar para quê? — perguntou o Joe, seguindo-

-a enquanto ela quase corria pela porta fora.

— Para a nossa reunião na Cães Ajudantes.

— Qual reunião? O que é a Cães Ajudantes?

— A reunião que eu acabei de marcar. Despacha-te, 

não posso ficar longe do escritório por muito tempo.

A mãe do Joe trabalhava a partir de casa para uma 

empresa de telecomunicações. Usava o quarto das tra-

seiras como escritório, que tinha sido todo montado 

pela empresa. A empresa dera-lhe um computador 

para trabalhar e um telefone para as chamadas de tra-

balho. Ela respondia às questões dos clientes e anga-

riava novos contratos. Na maior parte das vezes, tinha 
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um horário normal de escritório, mas podia desligar o 

computador por uma hora ou duas, desde que avisas-

se o supervisor.

«A melhor parte de trabalhar a partir de casa é que 

posso trabalhar de pijama, se me apetecer», costuma-

va ela dizer às pessoas. Mas o Joe nunca a tinha vis-

to a usar o pijama o dia todo — nem uma única vez.

— O que é a Cães Ajudantes? — voltou o Joe a per-

guntar ao entrar no carro.

— Fica só a cinco minutos daqui. Já vais ver — 

respondeu ela, misteriosamente.

Depois de ter passado muito mais tempo do que 

isso, ou assim pareceu ao Joe, a mãe acabou por 

abrandar o carro e virou para um longo caminho de 

acesso que terminava no que lhe parecia ser um han-

gar para pequenos aviões. A mãe estacionou no par-

que de estacionamento e saiu a correr do carro. O Joe 

seguiu-a mais devagar. Ainda não percebera muito 

bem o que se estava exatamente a passar.

— Olá! — chamou a mãe, avançando pelo hangar 

como se lá fosse todos os dias.

Um golden retriever, com a cauda a abanar, aproxi-

mou-se para os receber. O cão era seguido por um ho-

mem careca vestindo calças de ganga e um polo que 

dizia «CÃES AJUDANTES».
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— Mary, olá, que bom vê-la… E tu deves ser o Joe, 

certo? — disse ele.

O Joe olhou para baixo. Porque é que a mãe o trou-

xera ali? Ele não queria falar com ninguém, especial-

mente com pessoas novas.

— Sim — respondeu a mãe por ele. — Este é o Joe.

— Eu sou o Lenny; prazer em conhecer-te — dis-

se o homem. O Joe continuou a olhar para baixo, mas 

deu logo um salto quando sentiu algo frio e um pou-

co molhado na mão. Olhou para baixo e viu o golden 

retriever a lambê-la.

O Lenny riu-se. 

— Esse é o Óscar. Não lhe ligues, só está a dizer 

olá. Fez a mesma coisa ao teu pai quando ele veio cá 

ver-me.

O Joe olhou finalmente para o homem. O pai dele 

tinha vindo ali.

— O Óscar foi um dos primeiros Cães Ajudantes 

que eu treinei, e posso dizer-te que fiquei muito con-

tente quando ele voltou depois de se reformar — ex-

plicou o Lenny.

— O que é um Cão Ajudante? — perguntou o Joe.

— É exatamente o que diz o nome: um cão que 

ajuda — respondeu o Lenny. — Queres ver algumas 

das coisas em que o Óscar consegue ajudar?
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O Joe olhou para a mãe, que assentiu com a cabeça.

— OK — disse o Joe.

— Óscar, luzes — disse o Lenny, apontando para 

um longo cordão pendurado do teto, junto à parede.

O Óscar trotou até lá, puxou o cordão e as luzes 

acenderam-se.

— Fantástico — disse a mãe do Joe.

— Ele também consegue ligar um interruptor de 

parede normal, com a pata, para acender as luzes. 

Mas agora não lhe peço para fazer isso tantas vezes 

porque está mais velho e as ancas dele ressentem-se 

mais.

O Óscar aproximou-se e encostou o focinho ao bol-

so do Lenny; o Lenny revirou os olhos, tirou uma gu-

loseima do bolso e deu-lha.

— Agora que o uso como cão de demonstração, ele 

quer sempre uma guloseima por qualquer coisinha 

que faça — riu o Lenny. — Às vezes, dou-lhe uma gu-

loseima, mas outras só lhe dou um bocadinho da ra-

ção dele. 

O Óscar engoliu a guloseima e olhou para cima, 

esperançoso, à procura de mais.

— Pode ligar do seu telefone para este número? — 

perguntou o Lenny, passando um pedaço de papel à 

mãe do Joe. Ela ligou para o número e ouviu-se um 
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telefone a tocar. O Lenny olhou em volta. — Onde 

está? — perguntou ele ao Óscar, levantando as mãos 

para lhe mostrar que não sabia onde poderia estar o 

telefone. — Busca.

O Óscar trotou até à mesa e desapareceu debaixo 

dela. Agarrou o telefone com a boca e trotou de volta 

até ao Lenny, com a cauda a abanar. 

— Obrigado — disse o Lenny ao Óscar quando o 

cão o alcançou. Tirou-lhe o telefone da boca e disse: 

— Estou?

— Estou? — respondeu a mãe do Joe para o tele-

fone dela.

O Joe sorriu.

O Óscar olhou para cima para pedir uma gulosei-

ma ao Lenny, que lha deu.

Então o Lenny disse ao Joe e à mãe para puxarem 

de uma cadeira e sentou-se também. 

— Bom, agora imaginem que eu estou numa ca-

deira de rodas e não tenho muita mobilidade. Ou 

seja, não me consigo mexer com muita facilidade e 

pode ser difícil chegar até aos sapatos e descalçá-los, e 

para algumas pessoas pode até ser impossível fazê-lo. 

Ora tenta, sem mexeres as pernas.

O Joe dobrou-se para a frente e tentou alcançar os 

sapatos sem mexer de todo as pernas, lembrando-se 
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de que estava a fingir que estava numa cadeira de ro-

das e que não queria cair. Não era nada fácil.

— Os sapatos, Óscar — disse o Lenny, apontando 

para os pés. O Lenny estava a usar ténis com tiras de 

velcro, que o Óscar puxou para trás. — Ele também 

consegue desfazer laços, se estiverem atados com um 

nó simples.

Em seguida, com uma pequena ajuda do Lenny a 

empurrar o sapato com o outro pé, o Óscar conseguiu 

puxar os dois sapatos.

— Muito bem — disse o Lenny. — Agora, as meias.

O Óscar abocanhou com cuidado a pontinha da 

meia do Lenny e puxou.

— É mais fácil se usares meias largas — disse o 

Lenny, rindo, enquanto o Óscar abraçava as pernas 

dele e puxava. A primeira meia saiu em três tempos. 

O Óscar virou a atenção para a segunda meia e, pouco 

depois, também esta já estava descalçada.

O Óscar abanou a cauda.

— Isto é tudo uma brincadeira para os cães — dis-

se o Lenny, enquanto lhe dava um pedaço de comida 

de cão como guloseima. — E é mesmo isso que nós 

queremos que seja. 

Voltou a calçar as meias e os sapatos e, quando o 

Óscar veio para tornar a tirá-los, o Lenny disse: 
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— Não, não, uma vez é suficiente, obrigado! Vai 

buscar o meu chapéu. — O Lenny deu um toque com 

a mão na cabeça, e o Óscar correu para a mesa, pegou 

num chapéu de lã e trouxe-o até ao Lenny, deixando-

-o cair no colo. — Obrigado — disse o Lenny, pondo 

o chapéu.

— Eu não sabia que um cão conseguia fazer estas 

coisas todas! — disse o Joe. 

— Isto não é nem metade do que ele consegue fa-

zer — respondeu-lhe o Lenny. — Nem sequer um 

quarto.

— Joe, nós viemos aqui porque eu pensei que tal-

vez pudéssemos ser voluntários na Cães Ajudantes 

— disse a mãe.

— Aposto que sempre quis ter um cão — disse o 

Lenny, sorrindo-lhe.

— Bem, na realidade, o meu pai e eu é que sem-

pre quisemos ter um cão, por isso não tenho a certeza 

se… — disse o Joe, com a voz a fugir-lhe.

— Joe, eu e o teu pai falámos sobre o assunto com o 

Lenny há muito tempo — explicou a mãe, com carinho.

— O teu pai e a tua mãe vieram cá em maio para 

ver se era possível. Andamos sempre à procura de vo-

luntários para criar cachorrinhos, sabes? Pagamos as 

despesas todas.
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— Então… o cão ia viver connosco? — perguntou 

o Joe à mãe, sem conseguir acreditar. Teria o pai dele 

querido um dos cães do Lenny?

— Sim… ficaria a viver convosco até ter de ir para 

um treino mais avançado ou viver com a pessoa que 

lhe fosse atribuída.

— Quanto tempo ficaria a viver connosco? — per-

guntou a mãe do Joe.

— Bem, depende do cão e do tempo que leve a 

aprender, e de com quem vai ficar. Pode ser desde al-

guns  meses até um ano. Os voluntários precisam de 

estar em casa durante o dia, pois o cachorrinho não 

deve ficar sozinho por longos períodos de tempo.

— Isso seria uma crueldade — comentou o Joe, e 

o Lenny concordou.

— A maioria dos cães treinados pela Cães Aju-

dantes vai viver com adultos com alguma deficiência, 

muitos dos quais ficaram feridos nas Forças Arma-

das. Foi assim que o teu pai ouviu falar de nós, atra-

vés do trabalho dele — explicou o Lenny. — De facto, 

hoje de manhã recebi uma chamada do hospital mili-

tar sobre um soldado com deficiência, chamado Sam 

Hilling, que gostaria de ter um Cão Ajudante.

— O que lhe aconteceu? — quis o Joe saber, apesar 

de a mãe lhe ter lançado um olhar de aviso.
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O Lenny suspirou. 

— Ele voltou atrás para salvar alguns dos seus ho-

mens de uma casa que tinha sido bombardeada… e 

caiu-lhe uma parede em cima.

— Oh, não — disse a mãe, levando a mão à boca, 

incrédula.

— Ao contrário do que seria de esperar, sobrevi-

veu, mas nunca mais vai voltar a andar. A Cães Aju-

dantes poderia realmente fazer toda a diferença na 

recuperação dele e na sua capacidade de levar uma 

vida normal.

— Então, o que achas? — perguntou a mãe ao Joe. 

O Joe pensou naquilo por uns momentos e respirou 

fundo.

— Eu quero ajudar — disse ele.

O Óscar veio ter com ele e encostou-lhe o focinho 

à mão.

— Ótimo — disse o Lenny. — Vai ser uma traba-

lheira dos diabos, sabes? Não vais gozar muito as tuas 

férias de verão, porque vais precisar de vir a muitas 

aulas de treino antes de receberes um cachorro.

— Nós nunca tivemos um cão e eu não tenho ex-

periência nenhuma — disse a mãe.

— É para isso que servem as aulas — explicou o 

Lenny. — Além disso, temos de nos certificar de que a 
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vossa casa e jardim são adequados para um cão. Têm a 

certeza de que estão os dois interessados? Vai ser preci-

sa muita dedicação e não vão ter muitas horas de sono 

nas primeiras semanas que tiverem o cachorro.

O Joe fitou a mãe e os seus olhares encontraram-

se. O pai tinha mesmo planeado isto para eles?

— Estamos interessados — disse a mãe, sorrindo, 

e o Joe concordou.

— Querem conhecer o cachorro que eu estou a 

pensar usar para o Sam, mal ele tenha idade para 

isso? — perguntou o Lenny. — A criadora não vive 

muito longe daqui.

O Joe voltou a concordar. 

— Sim, eu quero.

— Eu tenho de voltar ao trabalho — disse a mãe. 

— Desculpe, mas fiquei de voltar ao fim de uma hora.

— Eu posso deixar o Joe em casa, mais tarde — 

disse o Lenny.

— Ótimo. Até logo, Joe. — Ela apertou-lhe o braço 

ao de leve e fez-lhes adeus com a mão.

— Óscar, as chaves — disse o Lenny, e o Óscar tro-

tou até à mesa, pegou nas chaves do Lenny e trouxe-

-lhas.

O Joe mal podia esperar para conhecer o cachor-

rinho, mas também se sentia nervoso. Parecia estar 
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tudo a acontecer muito depressa. E se o cachorrinho 

não gostasse dele? Era suposto ele e o pai fazerem 

isto juntos. O Joe não percebia nada de cães, quanto 

mais de cachorrinhos. Ele nem nunca tinha passeado 

um cão na vida! E se corresse tudo mal?
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CAPÍTULO 3

A carrinha do Lenny tinha «Cães Ajudantes» escri-

to de cada um dos lados. Quando o Joe abriu a porta 

do lado do passageiro, o Óscar saltou para a parte de 

trás. A carrinha cheirava a cão molhado e havia velhos 

brinquedos para cão e pedaços de ossos meio masti-

gados, assim como muitas latas de bebida e papéis de 

rebuçados e bombons.

— Desculpa a confusão — disse o Lenny, mas o 

Joe não se importava nem um pouco.

O Lenny conduziu a carrinha pelo mesmo cami-

nho por onde o Joe e a mãe tinham vindo para a Cães 

Ajudantes.



32

Megan Rix

— Nós moramos na rua a seguir — disse o Joe 

quando o Lenny estacionou à porta de uma casa com 

um jardim um pouco descuidado.

— Não, a sério? — perguntou o Lenny.

— Sim.

O Óscar também queria sair da carrinha e visitar 

a casa, mas o Lenny não deixou.

— Desculpa, meu velho, mas tu só ias stressar a 

mamã cadela se entrasses — disse ele, procurando 

um bocado de osso para o Óscar se entreter enquan-

to estivesse à espera. O Óscar fez um som de descon-

tentamento canino, mas não tentou sair novamente 

da carrinha.

O Joe seguiu o Lenny pelo portão e pelo caminho 

de acesso à casa. O Lenny tocou à campainha e a Sra. 

Hodges abriu a porta, seguida de perto pela Mia, que 

gostava sempre de saber quem entrava e saía.

— Que bom vê-lo, Lenny — disse a Sra. Hodges. 

— A si também. Este é o Joe, o nosso voluntário 

mais recente, esperemos.

— Entrem. Sai da frente, Mia — disse a Sra. Hodges, 

empurrando a cadela para trás. Mas a Mia ainda con-

seguiu colocar a cabeça por baixo da mão do Joe para 

que ele lhe fizesse uma festa, enquanto abanava a cau-

da como sinal de boas-vindas.
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A Sra. Hodges encaminhou o Joe e o Lenny pelo 

corredor até à cozinha, onde estavam os cachorros 

no parque de brincar. O Joe ficou à porta e susteve a 

respiração quando os viu. Nunca vira nada tão boni-

to. Os seis cachorrinhos amarelos estavam deitados 

uns contra os outros — alguns com metade do cor-

po por cima de um irmão, outros, nariz contra nariz. 

De quando em vez, um deles soltava um som sono-

lento, enquanto outro fazia o som de mamar duran-

te o sono.

— Podes aproximar-te mais — disse a Sra. Hodges. 

O Joe avançou até ao parque e olhou para baixo. — 

Ainda estão um pouco cansados — explicou ela — e 

cheios de tanto mamar. Mas daqui a nada voltam a 

saltitar por aí. Tu não fazes ideia da energia que os ca-

chorros de 3 semanas têm!

Mal ela acabara de falar, um dos cachorrinhos bo-

cejou, levantou-se ainda sonolento, deu uns quantos 

passos e depois caiu outra vez no chão a dormir.

— Eles nascem com os olhos e os ouvidos fechados 

— disse a Sra. Hodges ao Joe. — E durante as primei-

ras semanas de vida só comem, dormem e fazem cocó.

O Joe não conseguia tirar os olhos deles. Há tanto 

tempo que ele queria um cão e agora, finalmente, ia 

ter um.
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A Sra. Hodges apontou para um cachorrinho com 

uma orelha preta e para um muito mais pequeno, 

mais pequeno do que qualquer um dos outros, que 

estava deitado ao lado deste.

— Aqueles são o Manchinhas e a Azulinha… nor-

malmente dormem enroscados um no outro. Aque-

les dois são os melhores amigos.

— Eles conseguem andar assim que nascem, 

como os cavalos e os veados, ou são como os bebés 

humanos? — perguntou o Joe, enquanto olhava para 

os cachorrinhos adormecidos.

— Quando têm mais ou menos 2 semanas, pela 

mesma altura em que se abrem os olhos e os ouvi-

dos, aprendem a arrastar-se um pouco e, depois, a dar 

os primeiros passos. É nessa altura que também co-

meçam a ficar mais barulhentos e mais curiosos. En-

fiam-se em todo o lado, se os deixarem — explicou a 

Sra. Hodges, apertando os lábios.

Os cachorrinhos estavam agora todos a acordar, e o 

que tinha a orelha preta dirigiu-se para junto do Joe.

— Podes pegar nele, se quiseres — disse-lhe a 

Sra. Hodges, debruçando-se sobre o parque e pegan-

do no Manchinhas.

— Não sei… E se o deixar cair? — perguntou o Joe, 

ansioso.
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— Senta-te no chão, que eu passo-to — respondeu 

a Sra. Hodges.

— Eu não sei como o fazer… — hesitou o Joe, an-

tes de se sentar lentamente no chão, de pernas cruza-

das, sobre a tijoleira da cozinha.

— Vais portar-te lindamente. Eles são umas coi-

sinhas valentes, embora consigam ser um pouco es-

quivos. Estás pronto? — E colocou-lhe o cachorrinho 

no colo.

O Joe nunca tinha sentido um pelo tão macio. 

Conseguia sentir o coraçãozito do Manchinhas a ba-

ter muito depressa, ao segurá-lo.

Depois, o Manchinhas sentou-se apoiado nas pa-

tas traseiras e esticou-se para olhar diretamente nos 

olhos do Joe. O Joe sorriu.

— Olá, Manchinhas — disse ele, baixinho.

Os outros cachorros seguiram o Manchinhas até 

ao lado do parque, todos a quer saber quem eram os 

estranhos.

— Preparei um parque para os cachorros no jar-

dim, para aproveitarem este dia tão bonito — disse a 

Sra. Hodges. — Vai ser a primeira vez que vão lá fora. 

É uma verdadeira aventura para um cachorrinho. 

Joe, tu levas o Manchinhas, eu devo conseguir levar 

três e Lenny… pode trazer os últimos dois? Cuidado, 
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que os cachorros conseguem ser muito escorrega-

dios, Joe.

Mal passaram a porta das traseiras, o narizito do 

Manchinhas começou a farejar o ar e espirrou com a 

excitação. O Joe pousou-o cuidadosamente no parque 

e ele começou a caminhar com o nariz no ar, ainda a 

farejar o novo ambiente. A Sra. Hodges pousou o pri-

meiro e o segundo dos três cachorros que levava para 

se juntarem a ele no parque. Mas, quando estava a 

pousar a Azulinha, a cachorrinha estava tão excitada, 

que se contorceu toda e, no momento seguinte, já ia 

a correr pelo jardim fora, em vez de o fazer na segu-

rança do parque. 

— Depressa, agarrem-na! — exclamou a Sra. Hodges. 

Mas era tarde demais. A Azulinha fora a correr 

para o monte de composto orgânico, rolou por cima 

dele e estava agora coberta de cascas de batata e de 

uma gosma esverdeada.

— Blhec! — disse o Joe quando pegou na cachorri-

nha. A Azulinha cheirava mesmo mal.

— Tinhas de ser tu! — disse a Sra. Hodges. — Ela 

pode ser a mais pequena, mas é a mais teimosa. É tão 

determinada! Segura-a bem, Joe. Os primeiros poten-

ciais donos vêm ver os cachorros hoje à tarde, por isso 

ela vai precisar de um banho. Vou só encher uma 
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bacia e já a trago cá para fora. Felizmente, ela é pe-

quena o suficiente para caber lá dentro.

A Azulinha tentou contorcer-se para fugir do Joe e 

juntar-se ao Manchinhas no parque, mas o Joe segu-

rou-a com firmeza e não a deixou ir.

Um minuto mais tarde, a Sra. Hodges veio com 

uma bacia cheia de água quente, um pouco de cham-

pô para cachorros e uma toalha macia.

A Azulinha adorou chapinhar na água quente, e o 

Joe achou que ela não se arrependeu nem um pouco 

de ter ficado a cheirar tão mal, pois pôde chapinhar à 

vontade. Quando a sujidade saiu toda, a Sra. Hodges 

secou-a com a toalha macia.

— Devias era chamar-te Matreirazinha — disse ela 

à cachorrinha, que abanava a cauda, toda contente. 

O Joe abanou a cabeça e o Lenny riu-se. Ambos sa-

biam que a Sra. Hodges não estava a falar a sério. Ela 

tinha um fraquinho pela cachorrita mal comportada. 

O Manchinhas e a Azulinha correram um para o 

outro mal a Sra. Hodges secou a cachorrinha e a co-

locou no parque. Encostaram as cabeças, atiraram-se 

juntos para o chão e rebolaram um bocado antes de 

voltarem a erguer-se.

— O Manchinhas e a Azulinha são os melhores 

amigos desde o início — contou a Sra. Hodges ao Joe, 
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enquanto ele observava os dois cachorrinhos a brin-

car. — Primeiro ia um à frente, depois era o outro 

a liderar o caminho. Nasceram imediatamente um 

a seguir ao outro, e gosto de pensar que são amigos 

desde que nasceram, talvez até antes de nascerem — 

continuou ela.

Depois, a Sra. Hodges passou, à vez, cada um dos 

outros quatro cachorros ao Joe para este lhes pegar.

— Quanto mais se habituarem, menos medo vão 

ter — disse ela.

— Eles não parecem assustados — disse ele, en-

quanto pegava em cada cachorrinho quente ao colo.

— É por saberem que não têm nada a recear de ti 

— disse-lhe a Sra. Hodges.

O Joe tinha a certeza de que isso não podia ser ver-

dade. Os cachorrinhos não podiam realmente saber 

isso, ou será que podiam? Mas gostou do que ela disse.

— É melhor irmos embora — disse o Lenny, meia 

hora mais tarde. — Os cachorrinhos precisam de ma-

mar e há mais cães para ensinar e papelada para tra-

tar na Cães Ajudantes.

— Onde moras, Joe? — perguntou a Sra. Hodges. 

— Pareces-me familiar.

— Logo ao virar da esquina — respondeu o Joe.
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— Então tens de voltar, para veres os cachorrinhos 

quando quiseres.

— Posso? — disse o Joe. — Posso mesmo? Pos-

so trazer a minha mãe? Ela hoje teve de trabalhar. — 

Olhou para o Manchinhas e soube que a mãe tam-

bém se ia apaixonar por ele assim que o visse.

— Sim, claro que a podes trazer. Quanto mais os 

cachorrinhos se habituarem a ser manuseados e a 

brincar antes de me deixarem, melhor. Traz também 

o teu pai se quiseres.

O estômago do Joe revirou-se. Ele conseguia sentir 

o rosto a ficar quente e corado, e olhou para o chão. 

De repente, a Sra. Hodges lembrou-se do carro fune-

rário que tinha visto naquele dia, mesmo antes de os 

cachorrinhos nascerem. Era daí que o conhecia. Po-

bre rapaz. Será que o carro funerário que ela vira ti-

nha sido para o pai dele?

— Hum… o meu pai… — começou o Joe a dizer.

— Acho que está na altura de voltar para casa — 

disse o Lenny rapidamente. — Daqui a duas semanas, 

volto com o Joe para o teste do Manchinhas. Até lá — 

disse ao Joe — tens muito que aprender para te cer-

tificares de que estás pronto! Vais ter muito trabalho, 

mas tenho a certeza de que vais conseguir. Durante as 

próximas duas semanas, vais ter de voltar ao centro de 
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treino da Cães Ajudantes para aprenderes mais sobre 

como cuidar do Manchinhas.

O Joe olhou para o Lenny. 

— Vou todos os dias, se quiser, e depois do teste do 

Manchinhas. Pelo menos até começarem outra vez as 

aulas… — disse ele rapidamente. A escola. O Joe não 

queria pensar nisso. Só faltava um mês.

O Óscar estava a olhar pela janela do lado do con-

dutor quando voltaram à carrinha. 

— Não é preciso dar-me boleia — disse o Joe. 

— Eu vivo mesmo ali ao virar da esquina, lembra-se?

— OK — disse o Lenny. — Até amanhã de manhã.

O Joe acenou para a Sra. Hodges e para a Mia, que 

estavam à porta.

— Até breve — disse ele.






