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PERGUNTA!

                     Já ouvi dizer 

                  que os animais sentem

               quando vai haver um terramoto. 

              Será possível? Eles adivinham?!

Marta Pereira, 10 anos

Não, definitivamente, os animais 
não adivinham. De facto, existem 
registos, desde a Antiguidade, 
de que alguns animais têm 
comportamentos fora do normal, e 
até estranhos, nas horas anteriores 
a um terramoto. Por exemplo, 
em 2011, no Japão, elefantes e 
macacos mostraram-se inquietos 
e procuraram refúgio. Mas tudo se 
deve à capacidade extraordinária 
dos seus sentidos.

Vamos ver o exemplo dos 
cães. Embora não exista nenhum 
estudo sobre o assunto, há muitos 
relatos que contam que os cães ladram e ficam nervosos antes de um 
terramoto. Pensa-se que será porque estes mamíferos têm capacidades 
sensoriais mais apuradas do que os seres humanos: eles ouvem e 
sentem as rochas subterrâneas a partirem-se e a embaterem antes de 
nós nos apercebermos sequer. 

Aliás, as capacidades sensoriais dos cães têm outras manifesta- 
ções fantásticas! Eles ouvem os trovões mais longínquos; cheiram 
odores provocados por determinadas doenças e chamam a  
atenção dos donos; sentem quando as pessoas estão tristes, 
                   assustadas, em perigo; e há mesmo quem diga  
                    que eles ficam mais inquietos nos dias anteriores às donas  
                        entrarem em trabalho de parto, embora não se perceba bem como.

Não admira que os nossos amigos cães sejam 
úteis a avisar do perigo, a perseguir crimino-

sos, a encontrar substâncias proibidas e a 
farejar à procura de pessoas perdidas ou 

presas em escombros. Grandes detetives!  
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Após centenas de anos de cativeiro no Egito, Deus fez com que o Faraó 
libertasse os Israelitas. Agora que já não eram escravos, eles abandonaram 
o Egito e dirigiram-se para Canaã, a terra que Deus lhes prometera, levando 

consigo todos os seus pertences e animais.
Após alguns dias de viagem pelo 

deserto, o povo de Israel acampou 
junto ao Mar Vermelho.

Porém, quando o Faraó soube 
que os Israelitas tinham deixado 
o Egito, arrependeu-se de os ter 
libertado. Então, reuniu o seu 
exército, e, montados em cavalos 
e carruagens, o Faraó e os seus 
homens saíram atrás do povo, para 
o trazer de volta para o Egito.

O povo sentiu tanto medo que 
disse a Moisés: 

– Porque nos tiraste do Egito? Era 
muito melhor servirmos os Egípcios 
do que morrermos no deserto! 

Moisés respondeu: 
– Não tenham medo. O Senhor 

vai livrar-nos!
E, de imediato, Deus ordenou a 

Moisés que estendesse a sua vara 
sobre o mar, ao mesmo tempo que 
uma nuvem, que simbolizava o 
próprio Deus, se colocou entre os 
Egípcios e o povo, impedindo-os 
de os ver. Depois, Deus fez com que surgisse um vento forte do lado do oriente, e 
o milagre aconteceu: as águas do mar separaram-se e formou-se um caminho de 
terra seca, por onde o povo de Israel e os seus animais atravessaram. E chegaram 
todos em segurança à outra margem do Mar Vermelho.

Na sua ânsia de os capturar, os homens do Faraó entraram pelo mar dentro. 
Entretanto, Deus soltou as águas e eles ficaram lá. E assim o povo de Israel pôde 
prosseguir a sua viagem.
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