
Uma Conversa Sustentável 

	

 Era uma bela tarde de verão, quando o senhor Augusto decidiu ir tomar o seu 

habitual café das quatro, depois de um dia cheio de trabalho na barbearia. Como 

sempre, foi ao café Cine, o café mais antigo do Fundão. O senhor Augusto gostava 

daquele café, porque era um café muito bonito, com uma decoração rudimentar, boa 

comida e empregados simpáticos. Lá, por coincidência, encontrou o seu velho amigo, 

sapateiro em Castelo Novo, o Manuel. 

 Naquele dia, o senhor Manuel estava muito bem preparado, vestia uma camisa 

de xadrez azul com uma camisola de lã verde por cima, umas calças de ganga azuis, e 

uma bela boina cinzenta. Aquelas cores combinavam perfeitamente com o seu cabelo, e 

com a cor dos seus maravilhosos olhos verde-mar. Estava mesmo bonito! 

 - Boa tarde, senhor Manel, tudo bem? – perguntou, animado, o senhor Augusto. 

 - Sim, tudo bem, e consigo? - respondeu o senhor Manuel, surpreendido por 

encontrar ali o seu velho amigo. 

 -Também estou bem, dentro dos possíveis…  Ando um pouco cansado, já é 

difícil para um homem da minha idade conseguir sozinho gerir uma barbearia com tanta 

clientela… - acrescentou o senhor Augusto, enquanto se sentava à mesa com o seu 

amigo e levantava a mão para pedir o seu café. 

 - Olhe! Não se queixe disso - respondeu-lhe o senhor Manuel - pelo menos aqui 

no Fundão ainda há clientes para este tipo de ofícios. Eu estou cada vez a perder mais 

clientes! Estas profissões estão a desaparecer. As novas tecnologias estão a fazer estes 

trabalhos entrar em desuso… 

 - Isso também é verdade - concordou o senhor Augusto - mas cá no Fundão 

acontece algo muito estranho, existe muita gente a necessitar de barbeiros, mas o 

problema é que há muito poucos, eu sou o único, por isso é que eu tenho tanta clientela.  

 - Pois, senhor Augusto, pelos vistos com os barbeiros ainda não aconteceu isso, 

mas vai ver que um dia destes inventam uma máquina que faça o seu trabalho, e o 

senhor vai perder os seus clientes, tal como eu. – Afirmou o senhor Manuel, irritado, 

pensando em todas as profissões que estão a desaparecer por causa das novas 

tecnologias.  

 - Então, mas o que aconteceu senhor Manel? Já inventaram uma máquina que 

arranje sapatos?!- perguntou, indignado, o senhor Augusto. 

 - Bem… A verdade é que comigo não foi bem isso que aconteceu, o caso dos 

sapateiros é um pouco diferente. O que está a acontecer connosco é que as pessoas, em 

vez de irem ao sapateiro para consertar os sapatos, preferem simplesmente desfazer-se 
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deles e comprar uns novos. Hoje em dia, todas estas coisas que são feitas em fábricas 

não têm qualidade nenhuma, é tudo feito de plástico. Mas são baratos… 

 De repente, faz-se um pequeno silêncio, e ambos começam a pensar sobre este 

assunto polémico. 

 - Sabe… Não sei o que vai ser deste planeta daqui a uns anos. – afirmou, 

pensativo, o senhor Augusto. 

 - Nem eu… Agora fala-se muito em alterações climáticas e em todas as suas 

consequências para a Terra, para os animais e para a humanidade. Mas ninguém está a 

mudar nada, parece que ninguém está preocupado com esta situação! Estão a ser 

construídas cada vez mais fábricas, e há cada vez mais plástico no planeta, já que hoje 

tudo é feito de plástico. – disse, com raiva e tristeza, o senhor Manuel. 

 - Tenho pena das próximas gerações. Imagine o que vai ser crescer sem ouvir os 

pássaros a cantar, sem poder respirar ar puro, sem ver as grandes florestas, recheadas de 

plantas e animais, sem poder ver o azul do céu, por causa do cinzento dos fumos e dos 

gases tóxicos… - desabafou o senhor Augusto enquanto se lembrava da sua infância, e 

pensava como seria diferente da infância das próximas vidas que viessem à Terra… 

 Mais uma vez fez-se um pequeno silêncio… Ambos estavam com raiva da 

humanidade, por estar a estragar o planeta, e a tirar qualidade de vida a todos os seres 

vivos. Mas de repente, o senhor Manuel lembrou-se que este era um dos poucos dias da 

semana que lhe estavam a correr bem, e decidiu que não queria que isto o estragasse... 

 - Vamos mudar de assunto, não me apetece estar a falar das desgraças do 

mundo. Vamos ser mais positivos e falar de coisas felizes! – exclamou o senhor 

Manuel. 

 - Tem razão, não vamos ser negativos. – Concordou o senhor Augusto - Afinal 

de contas, uma conversa com amigos serve para animar, não para entristecer, não é 

verdade?!  

 -É sim! – respondeu o senhor Manuel. 

 - Então e o que o traz por cá? – perguntou o senhor Augusto acabando de beber 

o último golo do seu café. 

 - Vim entregar uns sapatos à dona Irene, a cabeleireira. Uma das poucas clientes 

que ainda tenho. Ela já deve estar a chegar. 

 Nem um minuto se passou, e a dona Irene apareceu, surpreendendo-os… 

 


