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Palombar – Associação de Conserva-

ção da Natureza e do Património Ru-

ral, enquadrada nos seus objetivos 

de cooperação para a conservação da 

natureza e sensibilização para a eco-

logia e biodiversidade local, procura realizar um tra-

balho de proximidade com as comunidades e com as 

crianças em particular, fomentando a importância de 

todos assumirmos um papel ativo na proteção da na-

tureza. Acreditando no potencial da Arte como ferra-

menta de comunicação, surge a proposta deste projeto 

que utiliza, inicialmente, o teatro como instrumento 

pedagógico, e que, seguidamente, ganha a forma do 

presente conto. Assim, o Livro - “O Diário Secreto da 

Águia-de-Bonelli”, produzido e realizado pela Palom-

bar, consiste numa adaptação da peça de teatro homó-

nima para um formato narrativo de um conto infantil. 



preciso saber voar! Mas nós somos pessoas e 

não temos asas; não conseguimos voar como 

as aves e partir em aventuras, livres para ir 

onde quisermos. 

Não conseguimos voar... Mas conseguimos sonhar 

e para começar uma aventura, primeiro sonha-se, 

a seguir faz-se um bom plano (com mapa e tudo) e 

só aí se parte, finalmente, à descoberta. 

Não conseguimos voar... Mas conseguimos ler e ou-

vir e contar uma história. Para escrever este livro, 

as autoras partiram à aventura, fizeram um bom 

plano (com mapa e tudo) e partiram à descoberta. 

PREFÁCIO



Voaram sobre o rio Douro com as águias e britangos, 

pousaram nos seus ninhos, souberam das suas ale-

grias e dos seus problemas. Convidaram mais amigos 

para se juntarem à aventura, criaram jogos e fizeram 

uma peça de teatro para levar esta história a muitas 

mais pessoas. 

O Diário Secreto da Águia-de-Bonelli é uma aventu-

ra que nos ensina, que nos faz pensar e que nos faz 

sonhar. Se calhar, afinal, também conseguimos voar.

Miguel Schreck







erto dia, enquanto despertavam as primeiras 
flores das amendoeiras, por entre as nuvens 
que vivem mesmo por cima das escarpas do 
rio Douro, chegava um símbolo da primavera: 
– O Senhor Britango! 

Cansado e quase sem forças, terminava a sua grandiosa 
viagem desde África rumo ao Parque Natural do Douro 
Internacional, o local escolhido para passar umas belas 
férias de verão.
Sobrevoou as arribas do rio Douro com a leveza e deli-
cadeza que só as aves de rapina conseguem ter e, com 
muita sorte, encontrou um ninho abandonado, já feito e 
prontinho para poder, finalmente, repousar da sua lon-
ga viagem e fazer uma sesta bem profunda.
Ao analisar o ninho, reparou logo que era da Águia-
-de-Bonelli, pois só ela poderia ter deixado o ninho tão 
sujo e cheio de pó. A sua já conhecida e vizinha das ar-
ribas do rio Douro.
Mas, felizmente, se há coisa que o Britango perce-
be é de limpezas, pois pertence à patrulha de limpe-
za do Parque Natural, limpando o pó, os legumes 
podres, os insetos, os bichinhos mortos… e não dei-
ta nada para o lixo, come sempre tudo até ao fim! 
E assim foi, arregaçou as mangas e iniciou as limpezas 
do seu novo ninho.
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gora, com o novo lar 
limpinho e cheiroso, 
o Sr. Britango podia 
descansar e fazer a 
sua tão desejada sesta.

Ao tentar instalar-se, fechou os 
olhos, inspirou profundamente, 
pensando que, finalmente, poderia 
relaxar, mas havia algo no ninho 
que o estava a incomodar, não conse-
guindo estar confortável! Já a ficar 
um pouco impaciente, exclamou:
- “Oh, que chatice! O que é que es-
tará aqui metido que não me deixa 
deitar?”
Com o seu pescoço curto, mas fle-
xível, começou a realizar pequenos 
movimentos para tentar descobrir 
se estaria algo dentro do ninho.
- “Será um raminho? Ou um pauzi-
nho que terá saído do seu lugar?” 
– questionou-se o Sr. Britango.
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Ao espreitar melhor para dentro do ninho, 
os seus olhos não podiam crer naquilo que 
estavam a ver…
Escondido atrás de um pauzinho de azi-
nheira, por baixo de um monte de plumas, 
estava um belo caderno que dizia: 

Diário Secreto da 
Águia-de-Bonelli 

 PROIBIDO LER
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uito surpreendido e com uma 
curiosidade tão grande que lhe 
enchia a barriga de cócegas, o Sr. 
Britango estava com dúvidas se de-
veria ou não abrir aquele caderno. 

Com um ar muito suspeito, olhou à volta e, como 
não viu ninguém, não resistiu e, com muito medo 
de ser apanhado em flagrante, espreitou a primei-
ra página. Abriu só um bocadinho da primeira pá-
gina e logo viu que estava todo escrito.
- “Uau…que segredos estarão ali por desvendar?” 
– pensou o Sr. Britango.
Sentiu um arrepio tão grande pelas costas, que 

rapidamente fechou os olhos e o diário, sen-
do que, nesse preciso momento, passava uma 
andorinha que parou a olhar para ele, de-
vido ao ar tão suspeito que apresentava!
Após umas cinco respirações e depois de en-
cher o peito de coragem, o S. Britango virou 

as costas e começou a ler cheio de vontade, 
sempre com um olho no diário e outro atento 

às andorinhas e às gralhas-de-bico-vermelho que 
por lá passavam e que são conhecidas por gosta-
rem muito de tagarelar.
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A primeira página estava toda enfeitada e dizia:

Este diário pertence à Ana Maria Volatile di Bonelli. 
Moradora nas arribas do rio Douro, terceiro buraco es-
querdo a seguir ao ninho da Gralha-de-Bico-Vermelho.



O Sr. Britango olhou à sua volta e 
exclamou: -“Ohhh e com uma vista 
fantástica para o Douro!”
Confiante em que ninguém esta-
va a vê-lo, continuou a ler cheio de 
curiosidade:

Dia 1 - Querido diário guardador dos 
meus segredos, hoje vi passar o homem 
da minha vida… o Bonellio… Por entre o 
canhão do Douro, vi-o voar… Ele tem pe-
nas fantásticas… umas pintas perfeitas 
no peito… e voa como um herói… Ah, o 
meu Bonellio… estou apaixonada!

O Sr. Britango olhou à sua volta e 
exclamou: -“Ohhh e com uma vista 
fantástica para o Douro!”
Confiante em que ninguém esta-
va a vê-lo, continuou a ler cheio de 
curiosidade:

Dia 1 - Querido diário guardador dos 
meus segredos, hoje vi passar o homem 
da minha vida… o Bonellio… Por entre o 
canhão do Douro, vi-o voar… Ele tem pe-
nas fantásticas… umas pintas perfeitas 
no peito… e voa como um herói… Ah, o 
meu Bonellio… estou apaixonada!
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Perante esta declaração de amor, o Sr. Britango 
começou a questionar-se: 
- “Ui, isto parece segredo! Será que posso continu-
ar a ler? Se calhar não devia, mas eu não resisto!”
E, não conseguindo resistir, agarrou o diário e 
continuou a ler com muita vontade:

Dia 2 – O Bonellio pediu-me em casamento, e eu disse 
que SIMMMMMMM! Estamos a construir um ninho, 
apanhamos muitos pauzinhos e ramos secos, e quere-
mos ter muitos filhinhos! Ah, como é bom descobrir o 
amor… é um sonho tornado realidade!

E assim foi, o Sr. Britango embrenhou-se no di-
ário da Senhora Bonelli e começou a ler atenta-
mente cada jornada, desvendando todos os se-
gredos que ela contou ao seu tão valioso caderno. 
Ao continuar a ler, de repente, chegou a um mo-
mento muito especial do diário:

Dia 23 – Pus um ovo, o meu Ovo! Há outras aves 
que põem muitos ovos, mas eu só ponho um ou dois 
a cada ano. Assim, este ano, teremos um Bonellio-
zinho e, como é só um, temos que tratar muito bem 
dele. Se não o tratarmos bem, a nossa família não 
cresce e corremos o risco de desaparecer do planeta.
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- “Ah! Que giro!” – disse o Sr. 
Britango muito admirado. – 
“Não sabia deste facto! Afi-
nal, eu e a Sra. Bonelli temos 
algumas coisas em comum, 
pois eu também só ponho um 
ou dois ovos a cada ano”.
O Sr. Britango continuou a 
ler, mas as páginas seguintes 
estavam quase vazias.
Ao longo de 40 dias, aparecia 
escrito repetidamente:

Dia 24 – Chocar o Ovo!
Dia 25 – Chocar o Ovo!
Dia 26 – Chocar o Ovo!
Dia 27 – Chocar o Ovo!
Dia 28 – Chocar o Ovo!

Chocar o Ovo
Chocar o Ovo
Chocar o Ovo
Chocar o Ovo
Chocar o Ovo



epois de tanto 
folhear, o Sr. Bri-
tango viu uma 
página toda pre-

enchida, cheia de novas 
aventuras:

Dia 64 - Ouvi o ovo a esta-
lar. Finalmente vou ser Mãe! 
Este é o meu primeiro filho, o 
Bonelliozinho! Nasceu todo 
branquinho, uma bolinha de 
penas, com os olhos fechados 
que parecem duas bolas de 
futebol. Lindo, lindo, lindo, é 
mesmo a cara da Mãe!

O Sr. Britango ficou tão 
emocionado que até teve 
que parar de ler, pois uma 
lágrima de felicidade lhe 
escorreu pelo bico, mo-
lhando a página do diário.
- “Quanta felicidade nes-
ta história! É mesmo uma 
família bonita.” – Suspi-
rou o Sr. Britango.

Cada vez mais curioso, 
continuou a virar mais e 
mais páginas do diário.
As seguintes contavam 
que, a cada dia, a Sra. 
Bonnelli e o Sr. Bonellio 
saíam do ninho, um de 
cada vez, para ir em bus-
ca de alimento para o seu 
pequenote - uma perdiz, 
um pombo, ou um coelhi-
nho. Ia um de cada vez, 
para que o seu bebé esti-
vesse sempre quentinho 
e protegido por um dos 
seus pais. 
De facto, nos primeiros 
dias, o Bonelliozinho re-
velou-se um belo comilão, 
tinha sempre muita fome. 
E os seus pais passavam 
o dia a procurar comida 
para que nada lhe faltasse.
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E o Sr. Britango continuava a ler o diário:

Dia 86 – Hoje é, outra vez, o meu dia de ir procurar comida, 
mas o meu marido ainda não chegou para manter o nosso filho 
quentinho! O que é que eu vou fazer? Vou ter que o ir procurar, 
mas não posso deixar o meu bebé sozinho! Ele é ainda muito pe-
quenino! Se o deixar sozinho, corre o risco de morrer de frio ou 
até mesmo de ser atacado por algum outro animal que também 
precisa de se alimentar, como a Dona Gineta ou até mesmo o Se-
nhor Bufo-Real.
Assim, decidi pedir ajuda ao meu amigo Melro-Azul, para ficar 
a tomar conta do meu Bonelliozinho só por umas horitas. O tem-
po de reencontrar o meu marido e regressar logo para o ninho.
Arrisquei, enchi-me de coragem e fui à procura do meu marido! 
Voei por cima do rio Douro para ver se o via, mas não o encontrei, 
espreitei por entre as pedras e não o encontrei, espreitei por baixo 
das árvores e não o encontrei! Já cansada e desnorteada, decidi 
procurar mais longe. E, de repente, vi-me rodeada de fios elétri-
cos e torres de ferro... Ai que medo… Ai que perigo… não posso 
tocar nos fios senão posso morrer!

O Sr. Britango, com as penas em pé, fechou o diário, e 
pensou para os seus botões: 
- “Que coragem, que agilidade tem a Águia-de-Bonelli!”
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heio de curiosida-
de, ele estava dese-
joso de saber como 
continuava a histó-
ria. Então, primeiro 

com um só olho e depois com 
o outro, abriu novamente o di-
ário e retomou a sua leitura.



(...) E assim fui procurar noutro sítio, ao 
campo dos coelhos. O meu Bonellio gosta 
muito de ir lá buscar comida! Mas, quan-
do lá cheguei, o campo que antes estava 
cheio de coelhinhos aos saltos encontra-
va-se todo negro! Tinha havido um gran-
de incêndio e os coelhos despareceram…
uns morreram e outros fugiram. Quando 
há um incêndio, desaparecem os bichinhos 
todos e ficamos sem comida! E agora? O 
que vou fazer? Onde andará o meu mari-
do? Será que caçou uma perdiz com vene-
no e ficou envenenado? Oh, que desespero!

O Sr. Britango, aflito com as palavras 
da Sra. Bonelli, ficou impaciente e 
queria descobrir o que se teria pas-
sado com aquela família, e folheou 
uma página atrás da outra, com toda 
a velocidade, para saber o mais rá-
pido possível o que teria acontecido.
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Até que se depara com a descrição do dia 88:

Dia 88 – Acordei com o meu coração ainda mais aper-
tadinho! Desesperada, decidi pedir ajuda na aldeia 
que existe mais perto do nosso ninho! Com muito 
medo, cheguei-me aos humanos! E, imagina diário, 
quem foi que me ajudou? Foi um senhor caçador!

O Sr. Britango ficou tão admirado, abriu de 
tal forma o seu bico que quase engolia uma 
andorinha curiosa que por lá passava. 



Depois de se acalmar daquela agitação, o Sr. Britan-
go ficou a pensar sobre o que acabara de ler e che-
gou à seguinte conclusão: 
- “Antigamente, os caçadores atiravam e matavam 
todos os animais que viam, mas, hoje em dia, eles 
já sabem que as águias são suas amigas. Pois elas 
comem apenas os bichinhos mais fraquinhos, e dei-
xam os mais fortes para se reproduzirem e fazerem 
filhinhos fortes, ficando as populações de coelhos 
muito mais saudáveis”.
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este turbilhão de emoções, o 
Sr. Britango continuou a sua 
leitura, e ficou tão animado 
que leu em alto e bom som:

O senhor caçador encontrou o meu Bonellio es-
tendido no chão. Tinha batido contra os fios elé-
tricos e apanhou um grande choque elétrico. 

- “De certeza que ficou com as penas em 
pé, como eu! Mas eu não apanhei nenhum 
choque elétrico, eu já nasci assim com este 
penteado espetacular”. – Disse o Sr. Bri-
tango todo vaidoso, retomando a história 
que a Sra. Bonelli contava ao seu diário.

O senhor caçador disse-me que ele foi levado 
para um hospital onde tratam os animais selva-
gens... e que vai ficar bom e voltar rápido, 
rápido para o ninho... Agora já estou 
mais descansada!
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Ainda perplexo com o que 
acabara de ler, o Sr. Britango 
fecha o diário e suspira: 

- “Ufa, que aventura! Es-
tas águias são mesmo 
muito corajosas! Até 
eu fiquei cansado só 
de ler.  Vou agora é 
dormir uma soneca 

para recuperar as 
energias!”



or entre as 
fragas do rio 
Douro, agora 
que o ar está mais 

quentinho e as nuvens são 
mais raras e dispersas no ho-

rizonte, voa delicadamente a Sra. Bo-
nelli como se estivesse à procura de algo. 
À medida que sobrevoa o canhão do rio, 
planando por entre as paredes de rocha que 
ladeiam o majestoso Douro, reconhece, ao lon-
ge, o seu ninho do ano passado. À medida que 
se aproxima, começa a perceber que se encontra 
alguém lá a dormir. 
- “Quem será?” - Pensou a Sra. Bonelli. 
Continua a aproximar-se cada vez mais, até que co-
meça a ouvir um som a ecoar por entre as arribas. 
Aproxima-se ainda mais, e começa a aperceber-se 
que o barulho que ouve não é mais do que o ressonar 
do Sr. Britango que se encontra muito bem instalado 
no seu ninho a fazer uma bela de uma soneca. 
Ao chegar cada vez mais perto, fica na dúvida se deve-
ria acordá-lo, pois ele parece realmente tão cansado!
Mas ela precisava de lhe perguntar uma coisa tão im-
portante que não resistiu e decidiu acordá-lo:
- “Sr. Britango! Sr. Britaaango!” – Chamou a Sra. Bonelli. 



Esperou alguns 
segundos e como não 

obteve resposta, voltou a insistir: - “Sr. 
Britango, Sr. Britango! Oh Sr. Britango!” – 

Chamou, cada vez mais alto.
- “Ui! Ui! Que susto!” – Acorda sobressaltado 

o Sr. Britango. – “Quase que me fazes cair do 
ninho! Mas quem és tu?” – Perguntou intrigado o 

Sr. Britango à Sra. Bonelli.
- “Sou a Águia-de-Bonelli que morava aqui no ano 

passado” – Respondeu-lhe a Sra. Bonelli. – “Eu dei-
xei aqui o meu diário, o senhor não o viu?”

 - “Mmmmh, um diário?!” - respondeu ainda ensonado 
e mal-humorado o Sr. Britango. – “Não, não vi nada dis-
so! Quando aqui cheguei não havia nada, só pó e mais 
pó que tive que limpar. Agora deixa-me dormir, por fa-
vor, que estou muito cansado!”



- “Mas eu tenho a certeza que o deixei aqui.” – Respondeu a Sra. Bo-
nelli um pouco aflita. – “Tens mesmo a certeza 

que não o viste? É mesmo importante para mim!” 
O Sr. Britango, agora um pouco mais acorda-

do, lembrou-se que o tinha encontrado e que 
até tinha estado a lê-lo antes de adormecer. 
 - “Aaaahh siiim, encontrei-o sim!” – Dis-
se o Sr. Britango já mais simpático. – “E di-
go-lhe já que adorei ler a sua grande aventu-
ra! A Sra. Bonelli é realmente muito corajosa!” 
- “Mas dizia lá ‘Proibido Ler’!” – Respon-
deu-lhe muito admirada a Sra. Bonelli.
- “Sim, sim, pois… eu sei!” – Admitiu o Sr. Britango 
muito envergonhado. – “Mas eu não consegui resis-
tir, e acabei por lê-lo do princípio até ao fim! Peço 
mil desculpas Sra. Bonelli, mas a minha curio-
sidade de viajante foi mais forte do que eu e 

não me deixou resistir. Será que posso lhe perguntar só uma coisinha? Como ficou o seu ma-
rido? E o vos-

so filhote?”
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M u i t o 

orgulhosa e vaidosa da 

sua própria pequena família, 

respondeu radiante a Sra. Bonelli:

- “Felizmente correu tudo bem. De-

pois de recuperar no hospital, o 

meu marido Bonellio foi devolvi-

do à natureza e regressou para o 

nosso ninho. O nosso filho já está 

bem crescido e está, neste momen-

to, a fazer uma viagem para explo-

rar o mundo. Estamos realmente 

muito felizes, e até decidimos que 

este ano iremos colocar outro ovo, 

mas não se preocupe, não terá 

que deixar este ninho, pois 

já arranjamos 

um novo 

para           

nós!” 
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 que boas notícias!” - respon-
deu aliviado o Sr. Britango. – 
“Temos que comemorar! Vou 
levá-la a um restaurante que eu 

conheço para comermos uma ma-
ravilhosa carne de vaca mirandesa, 
bem podre, malcheirosa e cheiinha 
de moscas...hummm que delícia!” 
E ainda acrescentou muito orgu-
lhoso dele próprio: - “Como o meu 
organismo é resistente, eu consigo 
comer carne já morta que esteja in-
fetada e não fico doente, o que não 
acontece com os outros animais.”
- “Nós cá só comemos carne fres-
ca de animais pequenos, pois gos-
tamos de caçar o que comemos” – 
Disse a Sra. Bonelli. - “Eu conheço 
ali um restaurante 5 estrelas, “O 
pombal da Palombar”, com vista 
para o rio. 
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Assim, eu poderei 
comer um delicio-
so arroz de pombo 
fresquinho e o Sr. 
Britango poderá 
comer umas abó-
boras podres de-
liciosas que estão 
no campo ao lado! 
O que lhe parece?”
– “Que bela ideia! 
Muito obrigada 
pelo convite! Va-
mos então cele-
brar!” – concluiu 
alegremente o Sr. 
Britango.



 
Sra. Bonelli e o Sr. Britango foram então 
almoçar juntos e celebrar. As horas foram 
passadas a contar histórias de viagens, 
de perigos que já enfrentaram e das pai-
sagens fantásticas que têm o privilégio de 

sobrevoar.
Para deixar a Sra. Bonelli feliz, o Sr. Britango até ten-
tou comer um pouco de pombo, mas não gostou nada e 
pediu de imediato uma sopa de abóbora bem podre.
Ao longo da conversa, o Chef Fal-
cão-Peregrino, cozinheiro do 
restaurante “Pombal da Pa-
lombar”, ao escutar as histó-
rias sobre as aventuras da 
Sra. Bonelli, percebeu 
que o seu diário se-
ria muito importante 
para sensibilizar ou-
tros animais e pes-
soas. Então, decidiu 
pedir_autorização 
para fazer cópias do 
diário e partilhar to-
das essas aventuras e 
aprendizagens com os 
seus amigos e amigas. 
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As cópias do Diário Secreto tiveram 
tanto sucesso que também chegaram 
até ti através deste livro. 

Agora que também tiveste a oportu-
nidade de ouvir esta história, conta-
mos contigo para que espalhes esta 
mensagem, de forma a que cada vez 
mais pessoas e animais vivam todos 
em liberdade e harmonia.

fim
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Agora que já tiveste a oportunidade de conhecer a 
história da Águia-de-Bonelli e do Britango, vamos 

jogar e ver o que aprendeste?
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Para descobrires as 6 palavras que terás de encontrar na 
sopa de letras, responde às seguintes perguntas sobre a 
história:

Qual o nome do rio que existe 
perto do ninho da Senhora Bo-
nelli?

De que continente vem o Senhor 
Britango?

De que cor é o melro que ficou a 
tomar conta do Bonelliozinho?

O que aconteceu no campo dos 
coelhos que matou todos os ani-
mais?

Quantos ovos pode, no máximo, a 
família Bonelli ter em cada ano?

O que apanhou o Sr. Bonellio 
quando tocou nos fios elétricos?
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A Senhora Bonelli e o Senhor Britango foram almoçar 
juntos ao restaurante 5 estrelas “Pombal da Palombar”. 

Qual terá sido o menu pedido por cada um deles?

Veado
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  Insetos
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Para a Senhora Bonelli 
ir ao encontro do Bo-
nelliozinho, terá que 
evitar todos os perigos. 
Ajuda-a a encontrar o 
caminho mais seguro.
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Agora que já conheces a Águia-de-Bonelli e o Britango, des-
cobre outras espécies de aves que existem no lugar onde 
vives. Observa-as e faz aqui os teus registos.

SOLUÇÕES: Consulta as soluções dos jogos no menu “Conteúdos” do site www.palombar.pt

46





-

-


