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PARA A MAFALDA 



  ra uma vez um atarefado dia de dezembro na aldeia do Pai Natal. 

A equipa de duendes que trata do trenó do Pai Natal começava a

preparar a viagem e Openslae, o duende mais antigo, estava muito

preocupado.  

“Alguma coisa não está bem. Nos últimos anos, o Pai Natal

tem demorado cada vez mais tempo a fazer a viagem. Se

continuar assim...” 

“Achas que este ano o Pai Natal não vai conseguir

entregar o presente a todos os meninos?” – perguntou,

preocupado, um dos outros duendes.  
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-"Temo que sim. Vamos ter que descobrir qual é o motivo para salvar

o Natal de algumas crianças!”  - respondeu o Openslae.

Os duendes começaram a pensar, a pensar, a pensar, mas, tal como 

 nos anos anteriores, não conseguiam descobrir qual era o problema.

Era sempre feita uma revisão tão cuidadosa ao trenó!

Os duendes foram então falar com o Pai Natal e encontraram-no na

sua casa no quentinho da lareira. 

“Pai Natal, ainda não conseguimos descobrir porque é que o trenó

está a ficar mais lento a cada ano que passa. Qual será o problema?” –

perguntaram os duendes. 
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“ Meus amigos, também estou preocupado com a minha viagem de

Natal e por isso tenho estado a pensar e ...." 

" O quê? O quê? O quê?" - perguntaram impacientes dos duendes. 

"Chiu, deixem ouvir o Pai Natal!" - disse o Openslae

"Se vocês dizem que não há nenhum problema com o meu trenó" -

continuou o Pai Natal - "então só pode ser alguma coisa com as

renas!” 

“Com as renas? – respondeu, surpreendido, o Openslae – “Elas

parecem estar sempre de perfeita saúde! Nunca tinha pensado

nisso. Mas tens razão, Pai Natal, vamos já falar com elas. Talvez nos

consigam ajudar."



 

Na casinha das renas, o Openslae explicou-lhes o problema. Disse-lhes

que se não descobrissem o porquê do trenó está a ficar cada vez

mais lento, muitos meninos poderiam ficar sem brinquedos no Natal. 

Todas as renas ficaram muito preocupadas e começaram a falar ao

mesmo tempo, gerando-se uma grande confusão. No meio de tanto

barulho, as renas não repararam que a rena Cometa estava a chorar. 

Foi o Pai Natal que percebeu que a Cometa estava aflita e, pedindo a

todas renas que fizessem pouco barulho, disse:

“Então, Cometa, o que se passa? Não fiques assim! 

"Acho que é por minha causa que o trenó está a ficar mais lento! Eu

sou, ...bem...era, a rena mais rápida" - começou por dizer a Cometa. 4



 

“Eu tenho alergia ao leite!” 
– acrescentou a Cometa, enquanto limpava os olhos. 

“Tens alergia ao leite?!?” – perguntaram todos ao mesmo tempo. 

“Sim, tenho. Descobri há poucos anos. E por causa disso nunca posso

comer as bolachas que os meninos deixam para nós na véspera de Natal. 

E depois...depois não tenho força para correr e puxar o trenó.” –

respondeu a Cometa. 
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“Oh, Cometa! Mas porque é que nunca nos disseste? - perguntou a

Cupido. 

"Tive vergonha..." - respondeu tristemente a Cometa. 

"Ora, não tens que ter vergonha de ter uma alergia! É mais uma

característica tua, Cometa!" - confortou-a o Pai Natal.

"Como o meu nariz vermelho!" - apontou, a rir, o Rudolfo. 

E todos riram com o Rudolfo, concordando. 

"E, acima de tudo, Cometa, é muito importante que os teus amigos

saibam da tua alergia para te poderem ajudar. Com os amigos é tudo

mais fácil!" - acrescentou o Pai Natal.
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-"Agora queremos saber tudo sobre alergia alimentar, Pai Natal.

Queremos ajudar a Cometa!" - exclamou  a rena Dançarina. 

- "E precisamos de arranjar uma solução para as bolachas! A

Cometa precisa de comer para ter força!" - acrescentou o

Openslae, enquanto pensava em algumas sugestões.

- "Eu tive uma ideia!" - gritou o Rudolfo - "E se pedissemos aos

meninos que deixassem cenouras? Nós adoramos cenouras e as

cenouras não têm leite, pois não?" 

- "Não, Rudolfo" - respondeu o Pai Natal, entusiasmado - "Que bela

ideia, tiveste! Acho que encontraste uma solução!".

De seguida, o Openslae e o Pai Natal reuniram todas as renas e

todos os duendes e explicaram-lhes o que era uma alergia alimentar

e como é que todos podiam ajudar. Depois, era só por mãos à obra, e

pedir a todas as crianças que deixassem cenouras para as renas,

em vez de bolachas!  E começar a preparar a viagem de Natal!
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A ALERGIA ALIMENTAR RESULTA DE

UMA RESPOSTA ERRADA DO SISTEMA

IMUNITÁRIO, QUE É O SISTEMA DO

CORPO HUMANO QUE NOS DEFENDE DAS

DOENÇAS. NO CASO DA ALERGIA, ELE

ACHA QUE OS ALIMENTOS SÃO

PERIGOSOS E DECIDE ATACÁ-LOS.

 
A ALERGIA PODE TER CONSEQUÊNCIAS

MUITO GRAVES E POR ISSO É PRECISO

TER SEMPRE MUITO CUIDADO. 

NÃO EXISTE NENHUM MEDICAMENTO

PARA CURAR A ALERGIA ALIMENTAR. POR

ISSO, QUEM TEM ALERGIA ALIMENTAR

NÃO DEVE COMER O ALIMENTO A QUE É

ALÉRGICO, MESMO QUE SEJAM

QUANTIDADES MUITO MUITO

PEQUENINAS. MESMO MIGALHAS DE

BOLACHA!



 É por causa da alergia alimentar da rena Cometa que as crianças

começaram a deixar algumas cenouras perto da lareira, da porta ou

da janela na noite de Natal. Assim a Cometa também pode comer o seu

lanche e consegue puxar o trenó com toda a sua força.

Queres saber como podes ajudar ainda mais a Cometa? Deixa as

cenouras bem separadas das bolachas! Assim não há risco de as

cenouras ficarem com migalhas das bolacha e é ainda mais seguro.

PAI  
NATAL

 

RENAS
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Porque é que o trenó do Pai Natal 

está a ficar mais lento?


