


“Promessa de combate à droga, a partir de casa” 
- Colecção de livros ilustrados do Harold

Siomeng Chan / ilustração



Todas as manhãs, os autocarros n.os 5C, 8C, 303 e 101 
levantam-se muito cedinho e, depois de se lavarem, vão 
juntos ao posto de abastecimento para tomar o seu 
pequeno-almoço favorito - a gasolina sem chumbo. 
Logo a seguir vão todos fazer desporto.



Quando acabam de fazer o exercício, 
preparam-se para realizar as tarefas 
mais importantes do dia - ir buscar os 
passageiros nas diferentes paragens. 
Todos os dias, os autocarros estão 
encarregados de cumprir tarefas 
indispensáveis e precisam de manter 
um corpo forte, bem como uma boa 
saúde mental. 



Mas numa certa noite, após terminarem o 
trabalho, quando o 5C e o 101 estavam a voltar 
juntos para a garagem do terminal de autocarros, 
acabaram por se encontrar no caminho com um 
autocarro nocturno. 



O autocarro nocturno convidou-os a passear à 
noite e prometeu dar-lhes a provar alguns “tipos 
de gasolinas deliciosíssimas”. Disse-lhes que 
após o seu consumo se iam sentir contentes e 
relaxados.



O 101 começou a achar estranha aquela conversa e 
recusou o convite de modo firme e fez saber que se 
ia embora. No entanto, o 5C estava hesitante mas 
muito interessado e curioso para saber mais sobre tais 
“gasolinas deliciosíssimas”.



Antes de se ir embora, o 101 recomendou aos 
outros autocarros, dizendo: “Tais ‘gasolinas 
deliciosíssimas’ poderão fazer mal à saúde. 
Devemos procurar a alegria e relaxar o nosso 
corpo de uma forma saudável”.



Mas o 5C não aceitou a recomendação e seguiu o autocarro 
nocturno até um parque de estacionamento muito remoto e 
escuro. Lá dentro, estavam outros camiões de carga, do lixo, 
táxis, etc., com um ar estranho e comportamentos esquisitos. 
Alguns tinham os olhos vidrados, outros choravam, riam sem 
motivo ou saltavam e gritavam.



O 5C começou a sentir-se estranho, mas já 
era tarde demais. Os autocarros nocturnos 
rodearam-se dele para obrigá-lo a provar a 
“gasolina de alegria”, “gasolina de relaxamento” 
e “gasolina de euforia”. 



Quando o 5C começou a ficar muito preocupado 
e com receio, ouviu-se de repente uma sirene 
da Polícia. Os autocarros nocturnos fugiram 
rapidamente e o 5C também aproveitou para escapar.



O 5C estava com tanto medo que conduzia 
descontroladamente. No fim embateu num 
carro perto da Torre de Macau e continuou 
a derrapar até a uma paragem de autocarro 
onde ficou imóvel.



Quando o 5C despertou, apercebeu-se 
que estava na oficina de automóveis. O 
Harold e o 101 vieram visitá-lo.



O 101 disse: “Embateste num carro em que seguiam 2 
pessoas e 3 peões ficaram feridos.” Ao tomar conhecimento 
do sucedido, o 5C sentiu-se muito arrependido e culpado e 
começou a chorar. 



O Harold confortou-o dizendo: “Felizmente, nenhum 
dos feridos está em estado grave. Entretanto, se 
tivesses cedido à tentação dos autocarros nocturnos, 
consumindo as ‘gasolinas deliciosíssimas’, as 
consequências teriam sido inimagináveis. Quem 
consumir drogas ou conduzir sob a influência de 
estupefacientes pode incorrer em responsabilidade 
criminal. Os outros veículos que estavam lá no parque 
de estacionamento a consumir drogas foram todos 
detidos pela Polícia. Esteja sempre alerta e recuse a 
tentação da droga!”



O 5C assegurou: “Já estou a ver! 
Vou lembrar-me bem disso!”



O livro “A Tentação da Gasolina” é o 3.º livro ilustrado da colecção 

do Harold, produzido conjuntamente pela Divisão de Prevenção da 

Toxicodependência e pela Associação de Ilustradores de Macau. O 

enredo surge pela obra vencedora da “Competição de criação de 

histórias para pais e filhos sobre vida saudável 2017”, e incluí inúmeras 

características locais para que os encarregados de educação possam 

aproveitar o material antidroga para transmitir aos filhos as informações 

sobre a prevenção do uso de drogas. Através da leitura em família, 

promover-se-á a interacção entre pais e filhos e construir-se-á o bom 

relacionamento. Os encarregados de educação poderão ter como 

referência os seguintes pontos para usufruir de bons momentos de 

leitura com os seus filhos, em família.

Pontos em destaque para a leitura
• Ajudar os filhos a enfrentar as tentações (os autocarros nocturnos, as 

gasolinas deliciosíssimas) ou dificuldades com uma atitude positiva e 
activa;

• Educar os filhos para que, quando estiverem com problemas ou em 
situações complicadas, consigam identificar uma situação de perigo 
(como os autocarros quando são encaminhados para locais escuros 
e remotos como é o parque de estacionamento), sair dela o mais 
rápido possível e pedir ajuda a pessoas de confiança;

“Livro ilustrado do Harold” 
- Leitura Familiar

• Educar os filhos para que estejam firmes em resistir às tentações que 
são prejudiciais (como o abuso de drogas), dizendo não à droga.

     Técnicas para recusar:
 1. Mudar de assunto 
 2. Ir à casa de banho
 3. Comover com honestidade
 4. Enumerar as razões contra a utilização
 5. Dar sugestões contrárias

• Encorajar os filhos a aproveitar bem os tempos livres, com actividades 
saudáveis, de modo a estarem alegres e a terem um sentimento de 
satisfação, com o objectivo de criar um modo de vida saudável e 
positivo. As actividades familiares também contribuem para melhorar 
o relacionamento familiar.

• O consumo e a condução sob a influência de estupefacientes são 
ambos crimes e trazem consequências graves (como ter efeitos 
nocivos no corpo, causar acidentes ou até a morte, ou ser condenado 
a pena de prisão).



Reflexão da família 
autora do conto
Agradecemos imenso ao Instituto de Acção Social do Governo da Região 

Administrativa Especial de Macau e à Associação de Jovens Cristãos de 

Macau por terem colaborado na organização da “Competição de criação 

de histórias para pais e filhos sobre vida saudável 2017”, actividade 

que nos deu oportunidade de juntos criar contos de cariz familiar 

interessante, alegre e de valor.

O nosso filho Long-Long gosta imenso de “autocarros”. No dia-a-

dia, sente-se feliz quando se torna num passageiro e actualiza-se 

constantemente sobre os percursos dos autocarros locais. Por isso, esta 

história foi construída com base nos “autocarros”. Sendo assim, o Long-

Long teve uma participação activa na elaboração do conto. Ao longo 

do processo de escrita, desfrutámos muito do trabalho em grupo e 

apreciamos muitos momentos com pensar o enredo, levantar sugestões 

e questões e discutir ideias. Com esta actividade o nosso filho, apesar 

da sua idade, já aprendeu muito sobre a vida saudável, os perigos das 

drogas, etc.

Ficamos muito satisfeitos e gratos por o nosso conto ter sido escolhido 

para ser impresso em forma de livro ilustrado. Quando nós (o Long-Long, 

em particular) lermos este livro, sentir-nos-emos alegres, comovidos e 

entusiasmados. Acreditamos que o Long-Long vai partilhar o conto e o 

livro com o irmão mais novo, com os primos e primas, com os colegas e 

amigos. Ao mesmo tempo, esperamos que todos os adultos e crianças 

que tenham a oportunidade de ler este livro consigam entender bem o 

seu conteúdo e possam viver uma vida saudável, longe das drogas. Por 

último, desejamos a todos uma vida alegre e boa saúde!
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