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Topas e Tupilde casaram! O dia do casamento chegou ao fim. Com 

o cair da tarde o sol deitou-se para lá do cume da montanha e a noite 

veio pouco a pouco. 

Numa manhã em que o brilho do sol tinha a cor do ouro e o céu 

estava vestido com o azul mais intenso, Topas acordou bem cedo 

para fazer uma surpresa muito especial à sua amada: Tupilde.  

Topas - Acorda Tupilde, acorda! 

Tupilde - Bom dia!  

Topas - Anda veste-te, vamos dar um passeio!  

Na lua-de-mel iam os dois passear num estuário! O estuário é o 

lugar onde a água se despede do rio e abraça o mar. 

Topas - Não há local mais bonito no mundo inteiro  

Tupilde - Como é que podes saber isso Topas? Que eu saiba ainda 

não visitaste o mundo inteiro  

Topas - Sei sim! Porque tenho muitos amigos e todos me dizem que 

não há igual.  

É no estuário que vivem muitos dos amigos do Topas. Uns sempre 

contentes, outros por vezes rabugentos, mas sempre amigos e 

prontos a ajudar.  

Topas e Tupilde passeavam juntos quando viram uma gaivota que 

rodopiava por cima das suas cabeças.  

Topas - Olha, olha! É a Glotilde!    

Glotilde - Olá!  

Topas e Tupilde - Olá Glotilde  

O caranguejo Tobias que estava sempre maldisposto, levantou as 

pinças para barafustar. 

Tobias - Que barulho vem a ser este?  



- Glotilde - Olá Tobias! . 

Tobias - Saí daqui! .  

Topas - Vá lá, não sejas assim Tobias  

Tobias – (resmungão) Ok.  

Mais à frente Topas e Tupilde ouvem o som da água a saltar. De 

repente surge um grupo de peixinhos do rio à superfície da água.  

Peixinhos - Olá Topas! Olá Tupilde!  

Topas - Olá! Onde vão?  

Peixinhos - Vamos a uma festa, a uma grande festa!  

Tupilde - Uma festa!? Qual festa?  

Peixinhos1 - Vamos à festa da estrela-do-mar!  

Topas - Estrela-do-mar? Não sabia que aqui morava uma 

estrela-do-mar.  

Peixinhos1 - Não é aqui! É além onde toda a água é salgada e as 

ondas não são a brincar.  

Topas olhou para o céu e viu um bando de gaivotas que voava em 

direcção ao mar, um grupo de golfinhos e outro de peixes de várias 

cores e mais ao fundo, um bando de patos. Todos os seus amigos 

estavam a caminho do mar.  

A nadar ou a rastejar, a voar ou a saltar, todos iam na mesma 

direcção - a do Mar!  

Tupilde – Ah! Queria tanto ir.  

Topas - Não há que esperar! Vamos nós também à festa da 

estrela-do-mar!  

Os peixes amigos do Topas montaram uma carruagem feita de algas 

e foram os golfinhos mais rápidos que a puxaram para levar o casal 

à festa da estrela-do-mar. 

Tupilde - Não sabia, que havia peixes tão grandes!  

Peixinhos 2 - Oh! E são ainda maiores lá no fundo do oceano...  

Tupilde imaginou o que haveria lá em baixo, naquele azul-escuro: os 

animais estranhos que aí poderia encontrar. Já o Topas não 



conseguia deixar de olhar à volta e nas cores que os rodeavam.  

Topas - Olha ali uma alforreca com tentáculos de gelatina!  

O tempo passou por eles e rasgaram o mar até à esperada festa.  

Todos os animais do estuário lá estavam.  

No centro da festa havia um espaço enorme decorado com as mais 

bonitas algas e corais e no meio estava a rainha da festa: a 

estrela-do-mar!  

Alguns animais agarravam-se aos seus braços e giravam felizes 

naquele carrossel de cor e alegria.  

Topas - A mais bela de todas as estrelas-do-mar!!!  

Era mesmo muito bonita, cheia de cores e brilho. Cada braço tinha 

verde, azul e mil tons de vermelho.  

Topas, nunca tinha visto nada assim. Era o ser vivo mais lindo que 

alguma vez conheceu.  

Como os convidados rodavam em torno da estrela-do-mar, 

formou-se um remoinho a que o Topas e a Tupilde se juntaram e 

então, os dois deixaram-se ir ao som daquela música mágica e do 

remoinho que os abraçava.  

Tupilde – Estou tão feliz! 

Na hora de voltar para casa, a estrela-do-mar falou a todos os 

animais do estuário:  

Estrela-do-mar - Protejam a natureza. Não deixem que vos façam 

mal. Guardem o estuário tal como ele é! Tenho belas recordações 

do tempo em que lá vivi! 

Já a caminho de casa, Topas olhou para a Tupilde e sorriu.  

Topas - Eu bem te disse!  

Tupilde - O quê, Topas?  

Topas – Que o estuário é um lugar muito bonito no mundo da água.  


