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Depois de um inverno gElido e chuvo-
so, a primavera tinha finalmente chegado à Ilha 
das Baleias: o parque do College de Topford 
estava cheio de flores 
acabadas de desabrochar e 
de passarinhos chilreantes. 
Todos os estudantes se sen-
tiam em ALVOROÇO.
As raparigas do Clube das Lagar-
tixas tinham marcado encontro no jardim 
para uma reunião em grande. Assunto do dia: 
jornalismo! A Tânia, a presidente, tinha 
tido a brilhante ideia de fundar um JORNAL  

Ar de primAverA
em Topford!
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e, em simultâneo, um BLOGUE do Clube das 
Lagartixas. Todas as raparigas se tinham logo de-
monstrado ENTUSIASMADAS com o projeto!
– Estão a ver, meninas… – começou a Tânia, 
– todas nós somos apaixonadas por qualquer 
coisa...
– É verdade! – confirmou a Colette com en-
tusiasmo.
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– Podemos desfrutar das nossas PAIXÕES
para escrevermos artigos e fazermos várias 

reportagens!
A Violet juntou-se: – Sim! Há tantos temas:
história, atualidade, moda, desporto…
– Eu trato de criar um blogue na web! – ofereceu-
-se a Paulina, perita no mundo da INTERNET.
A Vanilla, que até àquele momento tinha fica-
do à parte, interveio com ar malicioso: – E, na-
turalmente, não poderá faltar a rubrica das 
notícias mundanas...
As outras concordaram educadamente, mas 
pensaram: notícias mundanas... quer dizer, bis-
bilhotices!

 Ar de primAverA  em Topford!


