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  Era uma vez um senhor muito rabugento chamado Horácio, que tinha 

50 anos e, infelizmente, era alcoólico e fumador. 

  Numa noite tempestuosa, enquanto dormia, os órgãos do seu corpo 

reuniram-se para conversar sobre os maus hábitos de saúde do 

Horácio. 

 

 

 





  Quando chegaram ao local da reunião, o coração explicou aos outros 

órgãos porque é que lá estavam: 

  -Marquei esta reunião porque estamos todos a adoecer, por causa do 

Horácio abusar do tabaco! 

 





  -Concordo! A minha amiga traqueia está com falta de ar puro e, como 

estamos interligados, eu também estou doente! Cof, cof, cof!!! – 

exclamou o pulmão, tirando a máscara de oxigénio da cara. 





  A vesícula aproximou-se, enquanto transportava o fígado numa maca 

e acrescentou: 

  -Esqueceram-se de mencionar que o Horácio também abusa do 

álcool!  

  -Tens razão. – concordou o coração muito cansado, sentado numa 

cadeira de rodas. 





  -E o que é que fazemos em relação aos maus hábitos dele? – 

questionou a traqueia. 

  -Não podemos fazer nada. Temos que esperar que o Horácio 

perceba que não está a ser bom para o seu corpo. – admitiu o 

coração. 

 



  Os outros órgãos concordaram e voltaram aos seus sítios quando, de 

repente, ouviram uma vozinha: 

  -Ei! Esqueceram-se de mim, eu também tenho opinião! 

  -Oh! Desculpa cérebro. Então qual é a tua opinião? – perguntou o 

coração. 



  -Vamos pregar-lhe uma partida. Fingimos que já não nos conseguimos 

mexer e, ele vai ficar tão abalado, que vai começar a ser mais 

saudável. – respondeu o cérebro. 

  -Concordamos! – exclamaram os restantes órgãos em coro. 





  Então, os órgãos deixaram de se mexer e o Horácio ficou muito 

aflito...pareciam ser os seus últimos segundos de vida! 

  Mesmo antes da mulher dele ligar para o INEM, os órgãos começaram 

a voltar ao normal. O Horácio exclamou, muito preocupado: 

  -Nem acredito! Quase morria! A partir de hoje, vou começar a ser 

mais saudável! 



  E assim foi. O Horácio aprendeu a lição e os órgãos nunca mais se 

queixaram. 






