ATIVIDADES PARA UM
VERÃO MAIS DIVERTIDO

JOGOS E ATIVIDADES MANUAIS
Jogo das Argolas
Materiais: rolos de cartão, pratos de papel, tesoura, canetas, lápis ou aguarela. Com a ajuda de
um adulto, faz as argolas (4 ou mais) cortando o interior do prato de papel. De seguida, pinta as
argolas com lápis, canetas ou aguarelas. Constrói a base com um prato inteiro e cola um rolo de
cozinha.
Descrição: o objetivo do jogo é encaixar o maior número de argolas na base. Para diﬁcultar a
tarefa, podes ir aumentando a distância da base em relação à posição de lançamento.

Garrafões comilões
Material: garrafões, tesoura, material decorativo e papel de alumínio. Faz, juntamente com um
adulto, uma abertura no garrafão e decora-o ao teu gosto. Utiliza papel de alumínio para fazer as
bolas.
Descrição: coloca os garrafões a uma distância de 2 metros (ajustável à idade) e lança as bolas.
Ganha o jogador que conseguir encestar o maior número de bolas.

Cubo do Yoga
Material: imagem do cubo, tesoura e cola. Recorta a imagem e constrói um cubo colando as
zonas brancas.
Descrição: cada jogador deve lançar o cubo e realizar a posição que lhe calhar. No ﬁnal, cada
jogador deve ter experimentado todas as posições.

Batalha Naval
Material: uma folha de papel quadriculado, uma caneta para cada jogador. Podes também
utilizar as grelhas que te deixamos no ﬁnal.
Descrição: cada jogador começa por construir duas grelhas quadriculadas iguais (10x10 quadrados), numerar as linhas e atribuir uma letra a cada coluna. Uma das grelhas representa “o teu
mar” (grelha de defesa) e a outra “o mar do adversário” (grelha de ataque).
Seguidamente deverás posicionar os teus navios na tua grelha de defesa, seguindo a orientação horizontal ou vertical, e sem que o adversário veja. O número de navios é igual para cada
jogador e deverão ser posicionados sem que tenham pontos em comum, ou seja, não podem
tocar-se.
Os navios de cada jogador são: 4 submarinos, 3 navios de dois canhões, 2 navios de três
canhões, 1 navio de quatro canhões e 1 porta aviões.
Depois dos navios posicionados, cada jogador, à vez, “atira três tiros” sobre o adversário,
através das respetivas coordenadas (linha e coluna). O adversário deve dizer o resultado de cada
tiro, ou seja, se acertou ou não e em quê.
Por exemplo:
Adversário pede: 1 A / Defesa responde: Não acertou
Adversário pede: 3 D / Defesa responde: Acertaste num submarino (neste caso afundou)
Cada jogador vai registando na grelha em branco (grelha de ataque) os resultados dos seus
tiros, identiﬁcando os navios afundados (podes assinalar com um X) e os tiros que não acertou
(podes assinalar com um O). O objetivo é acertar em toda a frota do adversário.

Espanta medos
Material: cartolina ou caixa de cartão, material decorativo, tiras de papel crepe (podes utilizar
outro tipo de papel que tenhas em casa), ﬁo e cola.
Descrição: começa por fazer um círculo na tua cartolina, recorta-o e decora-o a teu gosto. Em
seguida, nas tiras de papel escreve ou desenha alguns dos teus medos. Quando terminares, cola
os medos aos ﬁos e cola-os ao teu círculo (deve ﬁcar de forma a que seja possível esvoaçar). Por
ﬁm, coloca-o no teu quarto, pendurando-o num local elevado.

Labirinto
Material: caixa de cartão, rolos de papel higiénico, cola e bola pequena. Cola, com diferentes
direções, os rolos de papel higiénico na caixa de cartão.
Descrição: o objetivo do jogo é fazer a bola passar por todos os tubos criados com os rolos de
papel higiénico, balançando a caixa e sem utilizar as mãos.

Garrafas
Material: 10 garrafas de água, pedras ou areia, material decorativo e bola. Decora as garrafas ao
teu gosto. De seguida, enche-as com areia ou pedrinhas (cerca de 10 centímetros de altura).
Descrição: coloca as garrafas em forma de triângulo (como na imagem) e deﬁne a distância de
onde vais poder fazer a bola rolar pelo chão de forma a derrubares o maior número de garrafas.
Tens três oportunidades para derrubar as garrafas sendo que:
Quando todas as bolas são derrubadas na primeira jogada ganhas 15 pontos;
Quando não acontece, ganhas os pontos de acordo com o número total de garrafas
derrubadas.
Ganha o jogador que obtiver maior número de pontos.
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Bingo Matemático
Material: cartolina, folhas de papel, copos, um saco e marcadores. Cria os tabuleiros de jogo com
cartolina e faz algumas adições, subtrações, multiplicações ou divisões. Em seguida, na base dos
copos, escreve os resultados que podes ter no teu tabuleiro. Repete o mesmo em pequenos
papéis que deverás colocar dentro de um saco escuro.
Descrição: são necessários, pelo menos, dois jogadores e um sorteador que retira, aleatoriamente, um papel do saco e repete o número retirado. O primeiro jogador a fazer corresponder os
resultados dos copos com as operações no cartão ganha.

Vamos Soletrar
Material: cartões ou folhas de papel, tesoura, material de desenho e ampulheta ou temporizador. Recorta as folhas de papel todas do mesmo tamanho e desenha em cada uma deles uma
imagem.
Descrição: cada jogador retira uma carta e deve soletrar a palavra correspondente à imagem
(exemplo: Imagem de uma casa – palavra a soletrar C-A-S-A) em 20 segundos. Ganha o jogador
que tiver conseguido soletrar mais palavras.

Quem é quem das emoções
Material: cartões ou folhas de papel, tesoura, material de desenho e ampulheta ou temporizador. Cria cartas com diferentes emoções.
Descrição: cada jogador deve retirar uma carta. Começa a jogar o jogador mais novo que terá de
responder (“sim ou não”) a uma pergunta de cada adversário. Dica: As perguntas podem ser relacionadas com a expressão dessas mesmas emoções ou com situações em que são experienciadas. Ganha o jogador que adivinhar mais emoções.

Pedras contadoras de histórias
Material: pedras, pincéis e guaches. Faz um desenho em cada pedra (exemplo: árvores, carro,
gelado, família, emoções, entre outras).
Descrição: as pedras devem estar com as faces pintadas viradas para baixo de forma a que
nenhum jogador veja qual é a sua imagem. O primeiro jogador retira uma pedra e começa uma
história relacionada com a imagem da sua pedra. O jogador seguinte também retira uma pedra e
continua a história do colega introduzindo algo relacionado com a sua imagem. Devem repetir o
processo até à última pedra que terminará a história.

Vulcão de Lava
Material: vinagre, bicarbonato de sódio, detergente, corante vermelho, água, colher de sopa e
uma garrafa de plástico pequena.
Descrição: enche a tua garrafa (até meio) com água. Depois coloca 3 colheres de sopa de detergente, 3 colheres de colheres de sopa de bicarbonato de sódio e corante vermelho. Por ﬁm, junta
vinagre até obteres a erupção vulcânica.

Slime
Material: óleo alimentar, amido de milho/farinha maizena, amaciador ou creme para cabelo,
corante, recipiente e colher de sopa.
Descrição: coloca 2 colheres de sopa de amaciador ou creme hidratante para cabelo no recipiente e junta corante a teu gosto. Em seguida, adiciona 1 colher de sopa de óleo alimentar e mexe
muito bem. Por ﬁm, adiciona 6 a 7 colheres de sopa de amido de milho/ farinha maizena e mexe
muito bem até ganhar a textura do slime (podes adicionar mais amido de milho/farinha maizena
caso não esteja com a textura ideal).
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Bola Saltitona
Material: 5 copos cheios de água, bola de ping-pong e temporizador.
Descrição: coloca os copos cheios de água em ﬁla, sem deixar espaço entre eles. Através do
sopro, faz empurrar a bola de ping-pong até ao último copo sem a deixar cair. Ganha o jogador
que conseguir terminar em menos tempo.

Pesca com os pés
Material: bolas (ou outros objetos que tenhas em casa) e dois recipientes (um deles com água).
Descrição: com os pés, deves passar as bolas do recipiente com água para o outro vazio. Ganha
o primeiro jogador a terminar a tarefa.
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LEITURAS

ULISSES
Ulisses vivia numa ilha grega que se chamava Ítaca, muito feliz com a sua mulher Penélope e o seu ﬁlho
ainda muito pequenino, Telémaco. Ulisses era o rei dessa pequena ilha, mas não um rei de coroa e manto,
muito solene. Tão depressa se divertia a amansar um cavalo, como ia à caça com os amigos ou conversava com o povo. Todos o amavam.

Para ele não havia terra no mundo igual a Ítaca. Ele dizia:
- Ítaca é agreste mas criadora de moços vigorosos e para mim não há terra que tanto me encante
os olhos.
Ele próprio era, na realidade, um moço vigoroso e valente, sempre desejoso de correr mundo, de
viver as mais inesperadas aventuras. Quando estava junto da família, na Ítaca linda de intenso azul e
calma de mar calmo, só pensava em ir ao encontro do desconhecido; mas quando se via em plena aventura só desejava voltar a casa, para junto dos seus, onde sabia haver serenidade e encanto.
Ora um dia aconteceu que Páris, príncipe troiano, raptou a lindíssima rainha grega Helena e a
levou para Troia. Isto fez que os troianos e gregos se envolvessem em violenta guerra. Ulisses como bom
e valente, tinha de ir para a guerra também. Tinha de ir cercar Troia.
Ficou muito aborrecido com tal coisa, porque não gostava nada destas confusões e o que o
entusiasmava era o mar
só o mar
o mar
e só o mar.
E então, em vez de ir buscar a arma como era seu dever, ﬁngiu que estava doido, ele o rei daquela
ilha, que tinha endoidecido de repente e foi para o campo lavrar o campo…
Quando as pessoas viram aquilo ﬁcaram tristes: Ulisses tinha perdido o seu bom juízo!
AVENTURAS DE ULISSES

Lá iam a caminho de Ítaca, pelo mar fora, vencendo vento e vento através de onda e onda.
De súbito começaram a notar que o navio estava a ser arrastado por uma estranha corrente
submarina que os ia levando para onde eles não queriam ir. E de tal maneira que se acaso obrigassem o
navio a seguir a direção que pretendiam, este corria o risco de se virar.

Então Ulisses decidiu:
- Não vale a pena resistirmos agora. Deixemo-nos ir nesta corrente e quando ela abrandar retomaremos o rumo de Ítaca.
Assim ﬁzeram. Mas a corrente não abrandava nunca.

Aumentava
aumentava
aumentava…
Já iam longe de tudo, mesmo de encontro ao desconhecido. Começaram a avistar terra: era uma
ilha onde o navio calmamente aportou. Aí já a corrente misteriosa abrandara. Ulisses olhou em volta e de
repente deu um grande grito:
- Ai, meus amigos, onde nós viemos parar!
- Onde foi? Onde foi? – Perguntaram os marinheiros, aﬂitos.
- Olhem, viemos para à Ciclopia, às ilhas Ciclopia. Mas esperem, que… se não me engano, tivemos
uma sorte espantosa!
- Uma sorte espantosa?! – Admiraram-se os marinheiros.
- Sim – explicou Ulisses. – Aqui é realmente o arquipélago da Ciclopia. Tudo neste lugar é gigantesco, é ciclópico: os animais, as plantas, as pedras… Os seus habitantes são os ciclopes, espécie de gigantes
com um só olho no meio da testa e que são devoradores de homens…
- Devoradores de homens?!– Gritaram os marinheiros, espavoridos.
- Sim, mas acalmem-se, porque esta é a única ilha desabitada. Já aqui passei uma vez ao largo e sei
isso muito bem.

Todos sossegaram então um pouco e como realmente não aparecesse alguém por ali, resolveram
sair e apanhar alguma fruta fresca, beber água pura!
Aventuraram-se também a percorrer a ilha deserta. Mas antes de saírem, Ulisses lembrou que era
melhor levarem um pequeno barril de vinho que traziam no navio, pois podia apetecer-lhes. Assim ﬁzeram.
Começaram a explorar a ilha, todos contentes e cada vez mais descansados.
A certa altura, depois de terem subido uma pequena colina, ao descerem a vertente do lado de lá,
viram-se de repente no meio de um enorme rebanho de ovelhas, cabras e carneiros. E o pior de tudo é
que avistaram no meio do rebanho, sentado num rochedo altíssimo, um ciclope formidável.
Ele estava tão entretido a aparar um tronco de árvore para fazer uma ﬂauta, como é hábito os
pastores fazerem de palhinhas, que nem deu por eles.
Apavorados quiseram fugir. Mas era tarde, pois se tentassem voltar para trás e o ciclope os visse,
o que era quase inevitável, nem um bocadinho se lhes aproveitava! Esconderam-se então no meio do
rebanho e como reparassem que ali ao lado havia uma entrada de uma gruta enorme, para lá se dirigiram, todos rastejando com muita cautela, para o monstro não os ver.
Chegaram à gruta e lá dentro respiraram. Pelo menos por uns tempos estavam a salvo, pois o
ciclope não os tinha pressentido.

Agora pergunto-vos eu: E os ciclopes existem? Os ciclopes existiam, sim, mas na imaginação dos primeiros
marinheiros. Eles não conheciam bem o mar, acreditavam em correntes misteriosas, em deuses que
protegiam ou perseguiam os homens, em monstros, em sereias que encantavam com a sua voz doce…
Inventavam razões para os naufrágios, deixavam correr livremente a sua imaginação! O ciclope era para
os gregos destes tempos, o mesmo que o gigante Adamastor foi para os portugueses: duas imagens
criadas por dois poetas, Homero e Camões, para nos falarem do medo do desconhecido.

Mas voltemos a Ulisses e aos seus companheiros.
Lá dentro da gruta combinaram que ao começar a cair a noite se escapariam em direção ao navio
e fugiriam dali a sete pés, porque aﬁnal aquela ilha também era habitada e por UM CICLOPE enorme!
Ulisses pensava: «Como é possível haver aqui um ciclope? O que terá acontecido? Muito eu gostava de saber!»
Ele realmente não sabia o que eu vos vou contar: Ulisses tinha razão quando pensava que ali não
havia ciclopes, pois eles habitavam mesmo em todas as outras ilhas do seu arquipélago da Ciclopia. Mas
havia entre eles um que era
mais forte do que todos
mais cruel do que todos
mais bravo do que todos
e era o terror!!!! De todos. Chamava-se Polifemo e tinha um mau génio horrível. Zangava-se por tudo e por
nada e depois dava murros para a esquerda, murros para a direita, e já só havia por aquelas paragens
ciclopes de cabeças partidas, braços ao peito, pernas cheias de nódoas negras, sem dentes – um horror! É
verdade que o Polifemo depois arrependia-se, mas o mal já estava feito.
Então os ciclopes tinham-se reunido e dito para o Polifemo:
- Olha, o melhor é tu viveres sozinho. Nós levamos-te o rebanho para aquela ilha deserta de além
e tu vives lá.
Assim foi. Todas as noites se ouvia:
- Estás bem, Polifemo?
- Estou, e vocês?
- Estamos bem. Boa noite.
- Boa noite.
E pronto: já não havia desordem nem lágrimas. E assim viviam já há uns tempos perfeitamente em
paz de ciclopes.
Ora, foi este Polifemo que os nossos amigos foram encontrar ali.
Mas voltando à história: já era quase noite e Ulisses e os seus companheiros resolveram abandonar a gruta e correr até ao navio.
Precisamente no momento em que começavam a sair, eis que começaram a entrar as ovelhas, as
cabras, os carneiros … e o Polifemo. Só tiveram tempo de esconder atrás deste ou daquele pedregulho,
dos muitos que haviam espalhados por ali. Calculem onde eles tinham ido parar: à própria caverna onde
morava o ciclope!
Quando o Polifemo entrou, trazia um veado morto às costas, que ele tinha apanhado para a sua
ceia. Nem reparou nos homens. Foi ordenhar as ovelhas e as cabras, guardou o leite em grandes vasilhas
e depois foi acender uma fogueira no meio da gruta e nela pôs o veado a assar. Depois, cansado,
sentou-se ali no chão.
De repente – o que viu ele? Sombras de homem dançando na parede mesmo à sua frente, sombras de homem que se escondiam entre a fogueira e a parede…
Deu um salto e começou a gritar:
«HOMENS… HOMENS… HOMENS…»
Pegou num grande pedregulho e com ele tapou a entrada da gruta. Depois começou a agarrar um
homem, outro homem e a engoli-los inteiros! E mais outro e mais outro…
Os marinheiros começaram a gritar apavorados e a correr doidamente pela gruta, em todas as
direções e mais facilmente ele os ia apanhando a um e a outro. Os fortes marinheiros pareciam bonecos
nas suas mãos brutais, ou uvas que com os seus dedos peludos ele ia colhendo e depois engolindo
sofregamente.

Ulisses tremia de medo e encolhia-se no seu esconderijo. O pânico tomava conta dos marinheiros
e parecia não haver salvação para nenhum. Já uns nove homens tinham desaparecido nas goelas do
monstro e já este começava a não querer agarrá-los…
Agora, já muito empanturrado, só queria era dormir. Dirigiu-se pesadamente para um canto daa
caverna e ali se sentou.
Ulisses, quando o viu mais calmo, saiu do seu esconderijo para lhe falar. E a conversa desenrolou-se assim:
ULISSES – Ouve lá, ouve lá, não me comas, não me comas, que eu quero falar contigo.
POLIFEMO – O que é que tu me queres, pigmeu?
ULISSES – Bem… tu já comeste tanta carne humana, com certeza deves ter sede…
POLIFEMO – Sede?! Tenho sede, tenho sede… Mas se julgas que vou buscar água lá fora para
vocês se escaparem daqui, estás muito enganado!
ULISSES – Não é nada disso. É que tenho ali um vinho muito bom para ti, mas só to dou a beber se
me ﬁzeres um favor…
POLIFEMO – Vinho?! Que é isso?
ULISSES – É uma bebida muito agradável. Queres experimentar?
POLIFEMO – Quero. E que favor é que tu vais pedir-me?
ULISSES – Que nos deixes sair daqui vivos, estes poucos que já somos…
POLIFEMO – Olha que ideia! Esse favor não te faço eu. Mas prometo fazer-te um favor que te digo
qual é, depois de beber o vinho. Dá-me esse tal vinho! DÁ-ME ESSE VINHO JÁ, JÁ…
Ulisses mandou logo que trouxessem o barril de vinho e o estendessem ao ciclope, que o pôs à
boca e deu muitos estalinhos com a língua e bebeu tudo até à última gota!
POLIFEMO – Isto é bom, muito bom mesmo. Foste simpático para mim e por isso vou fazer-te o
favor que te prometi. Sabes qual é? Tu vais ser o último de vocês todos que eu vou comer!
ULISSES – O quê? Isso é verdade? Então tu tencionas comer-nos a todos?
E ele e os outros marinheiros começaram a gritar, a chorar, a pedir em altos brados socorro aos seus
deuses.
Ulisses, no entanto, resolveu ver se conseguia ainda alguma coisa do ciclope e começou a conversar de novo com ele. Perguntou-lhe por que razão se encontrava ele ali sozinho naquela ilha e como se
chamava. O gigante contou-lhe tudo e disse que se chamava Polifemo. E depois foi a vez de ele perguntar
a Ulisses como é que ele se chamava. Ora Ulisses nunca dizia quem era, nunca gostava de dizer o seu
nome, principalmente numa ocasião daquelas, em que com toda a razão se via perdido tão desgraçadamente… Que ao menos nunca ninguém soubesse o triste ﬁm que Ulisses, o herói, tinha tido! Então, ali de
repente tentou lembrar-se de um nome qualquer para enganar o ciclope, um nome qualquer
um nome qualquer
um nome qualquer
um nome qualquer
um nome qualquer
um nome qualquer um nome qualquer um nome qualquer - mas a aﬂição era tão grande que não se
lembrava de nenhum!
Polifemo começava a ﬁcar irritado, a ﬁcar furioso:
- Então não sabes como te chamas? Como te chamas? COMO TE CHAMAS? COMO TE CHAMAS???
Ulisses, de cabeça perdida, só lhe soube responder:
- Como me chamo? Como me chamo? Sei lá. Olha, espera, chamo-me … Ninguém.
POLIFEMO – Ninguém?! Que diabo de nome te deram, pigmeu! Por isso tu não o querias dizer. E
tinhas razão, lá isso tinhas! Olha que ideia, Ninguém…
E então a cabeça caiu-lhe sobre o peito e adormeceu profundamente.

Ulisses e os companheiros reuniram-se logo no meio da caverna e combinaram o que haviam de
fazer. O pedregulho que tapava a entrada era muito pesado e não conseguiam sequer movê-lo um
centímetro. Se matassem o gigante, acabariam por ﬁcar ali fechados para sempre. Mas se conseguissem
que fosse o próprio gigante a afastar o pedregulho… E
Bom, primeiro resolveram retemperar as forças perdidas após tantos sustos e tanta aﬂição.
Acabaram de assar o veado e comeram-no, beberam o leite das ovelhas e das cabras e descansaram um
pouco. Depois pegaram num tronco de árvore ﬁna que ali encontraram e aﬁaram-no muito bem na ponta.
Nas cinzas da fogueira tornaram essa ponta incandescente. E então, todos à uma, apontando a ponta
ardente na direção do único olho do gigante adormecido, exclamaram UM… DOIS… TRÊS! E espetaram o
tronco no olho mesmo a meio da testa!

O ciclope acordou aos urros e mais furioso ﬁcou quando percebeu que estava cego! Dava pulos
tão grandes que batia com a cabeça no teto.
batia com a cabeça nas paredes
nas paredes
nas paredes
batia com a cabeça no chão
Ainda matou alguns homens com esta sua fúria.
No meio da noite cerrada, os seus urros e gritos ecoavam de uma forma tremenda.
Ele atroava os ares:
- Acudam, meus irmãos! Acudam, meus irmãos!
Os ciclopes das outras ilhas acordaram estremunhados e disseram uns para os outros:
- É o Polifemo que está a chamar por nós e está a pedir socorro. Temos de ir ver o que é, temos de
lhe acudir!
E levantaram-se todos e deitaram-se todos ao mar e chegaram todos à porta da gruta onde
morava o Polifemo. Chegaram escorrendo água e frio e ansiedade.
Disse um: - Metemos o pedregulho dentro!
Responderam os outros: - Não, não. Olha que ele pode estar com um dos seus ataques de mau
génio e nós é que sofremos. Vamos perguntar o que lhe está a acontecendo e depois veremos.
E assim ﬁzeram. A conversa que se seguiu foi esta:
- Ó Polifemo, o que tens?
- Ai meus irmãos, acudam-me, acudam-me!
- O que foi, Polifemo?
- Ai meus irmãos acudam! Ninguém quer matar-me…
- Pois não, Polifemo, ninguém te quer matar.
- Não é isso seus palermas! O que estou a dizer é que Ninguém está aqui e Ninguém quer
matar-me!

- Pois é rapaz! É o que nós estamos a perceber muito bem: ninguém está aqui e ninguém te quer
matar…
- Não é isso seus idiotas!...
E não havia maneira de se entenderem uns com os outros. Quando os ciclopes perceberam que o
Polifemo já estava muito zangado, dizendo sempre aquelas mesmas coisas que eles já tinham ouvido,
escorrendo ainda água e frio se foram retirando para as suas cavernas das outras ilhas, comentando
entre si: «Ora esta! Que ideia, no meio da noite cerrada, acordar-nos assim para nos dizer que ninguém
estava lá e ninguém o queria matar… Coitado! Com certeza estava com alguma dor de dentes!»
E lá foram todos embora para as suas cavernas longe. Ulisses estava radiante por ter tido aquela
boa ideia de dizer que se chamava Ninguém. Embora entretanto tivesse sofrido um enorme susto ao
sentir ali tão perto tantos ciclopes…
Mas como haviam eles de sair dali? Polifemo continuava a sua lamúria, agora mais calmo: «Não há
direito! Fazerem-me isto a mim, que sou tão bonzinho! Pois deixem estar, que amanhã nem um só
homem sairá desta caverna. Só o meu rebanho é que sai!»
Quando Ulisses ouviu isto, teve uma ideia: atar cada companheiro seu por baixo de cada ovelha,
para assim no dia seguinte quando o rebanho abandonasse a caverna, os homens a abandonarem
também sem perigo. E assim foi. Para ele, por não se poder atar a si próprio, guardou o carneiro mais
lanzudo do rebanho a ﬁm de se agarrar à sua lã quando passasse junto de Polifemo.
No dia seguinte, às apalpadelas, Polifemo retirou o pedregulho da entrada da gruta e pôs-se logo
do lado de fora da abertura, de maneira a impedir a saída de qualquer homem que tentasse fugir.
Chamou o rebanho a afagando o dorso de cada animal que saía, não reparava, pois estava cego, que
debaixo de cada um seguia um marinheiro grego…

Só já faltava Ulisses, agarrado com unhas e dentes à lã comprida do carneiro velho!
Ora acontecia que este carneiro era o preferido de Polifemo, que demorou ali um bocadinho a
conversar com ele, queixando-se do que lhe tinham feito, como se a carneiro o pudesse compreender.
Ulisses, em difícil equilíbrio, quase a desprender-se, quase a cair, fazia mil esforços para se aguentar
naquela incómoda posição. E o Polifemo falando, falando… Até que se resolveu a deixar sair o carneiro e
deu-lhe uma pancadinha amigável no dorso. Com tal pancadinha, Ulisses desequilibrou-se mesmo e caiu
no meio do chão, mas logo se levantou e desatou a correr como doido pelos campos fora. O ciclope
percebeu que alguém se tinha escapado e ia a começar a correr atrás dos passos que ouvia, quando
hesitou… pois se lembrou dos homens que estavam lá dentro. Preferiu perder este e apoderar-se dos
outros todos. Ele não sabia, é claro, que já nenhum homem estava dentro da caverna e que tinham saído
atados à barriga dos animais do seu rebanho…
Quando percebeu que não havia homens dento da caverna e que tinha portanto sido enganado,
não sabia como, Polifemo dirigiu-se em grandes passadas e com grandes gritos em direção ao mar, para
onde também os marinheiros, já soltos entretanto por Ulisses, se dirigiam correndo.

O ciclope avançava, a v a n ç a v a, a v a n ç a v a… … … …
Os marinheiros corriam como cavalos bravos. Rápidos, rápidos, alcançaram o navio, subiram e
afastaram-se mesmo a tempo… deixando o ciclope aos urros no meio da praia, desesperado de os ter
deixado escapar, e clamando: «Ninguém! Ninguém! Ninguém!»

Ulisses, Maria Alberta Menéres
1972

A PRINCESA QUE PERDEU A FALA

Era uma vez uma princesa que perdera a fala. O que tinha sido, o que não tinha sido, não se sabia.
Não falava, pronto.
Quanto ao resto, era igual às outras princesas. Até talvez mais bonita.
Pena que não se casasse. Pretendentes não lhe faltaram, todos nobres e distintos moços, mas a
princesa fazia uma careta mal os via e estava tudo dito.
O rei, irmão da princesa, tinha muita pena dela e tudo daria para curá-la daquele estranho mal. E
também gostaria que ela se casasse e fosse feliz.
Um dia, anunciaram que a comitiva de um príncipe estrangeiro, vindo de muito longe, se acercava
do palácio para prestar homenagem ao rei e à princesa.
— Outro pretendente - comentaram os ﬁdalgos da corte.
— Outra careta da princesa - comentaram os ﬁdalgos da corte.
O príncipe vinha embuçado. Nem um bocadinho da cara se lhe via. Só os olhos.
Depois de reunir-se com o rei, foi apresentado à princesa.
— Minha querida irmã, este príncipe de terras distantes manifestou-me, com muito boas razões e
promessas de aliança, o seu profundo desejo de desposar-te.
Isto disse o rei para a irmã. E continuou:
— A proposta pareceu-me tão interessante para o nosso reino, que eu não vejo motivo para que
tu, mais uma vez, me contraries. Tantas foram as tuas caretas aos anteriores pretendentes, que não
tolero nem mais uma recusa.
A princesa, de cara fechada, apertava os lábios. Ela era muda, mas não era surda e não estava
nada agradada com o que ouvia. Nunca o irmão se lhe dirigira com tanta severidade.
— Desta vez, quando o príncipe se aproximar de ti, para se declarar, tens de oferecer--lhe o teu
melhor dos sorrisos — recomendava-lhe o rei.
Nada fazia prever que o tal sorriso despertasse no rosto crispado e colérico da princesa.
Veio o príncipe de cara tapada.
— Ele parece que não é dotado de grande beleza, mas será certamente um bom marido — segredou-lhe o mano.
Caiu ao príncipe a capa que o ocultava. Um frémito percorreu a sala, cheia de cortesãos. O príncipe era um monstro. Nada de mais feio alguma vez se vira.
— Apresento-te o teu noivo - anunciou o rei.
— Não! – Gritou a princesa. - Não, não e não! Que horror.

Depois de ter proferido estas palavras, a princesa fugiu do salão e refugiou-se no quarto.
— Mas falou - disse o príncipe-monstro, descolando da cara a máscara monstruosa.
Era, aﬁnal, um rapaz de muito bom parecer. Entre ele e o rei havia combinação. O jovem príncipe, em
anterior visita ao palácio, sofrera a humilhação de ver-se preterido por uma careta da desdenhosa princesa. Merecia ela de resposta, outra careta ainda maior. Foi o que o príncipe fez, mostrando-lhe a caraça. O
amor pode muito.
— A perda da fala da princesa terá tido por origem um susto - explicava o príncipe ex-monstro. Só outro grande susto podia curá-la, como se provou.
Houve festa no palácio. A princesa, pelo sim, pelo não, saiu do quarto e veio espreitar. Não é que,
pouco depois, estava a dizer sim ao tal príncipe apaixonado?

António Torrado

JOCA QUER SER

Perguntaram ao Joca o que é que ele queria ser quando fosse grande. São, às vezes, muito impertinentes os senhores adultos.
Fez-se silêncio na sala, à espera da resposta do menino.
Nisto, ouviu-se, na rua, uma ambulância a apitar:
— Ni-nó-ni... Ni-nó-ni...
Logo o Joca respondeu:
— Bombeiro.
Passado pouco tempo, outro senhor adulto fez a mesma pergunta ao Joca:
— Quando fores crescido o que é que queres ser?
Entre a pergunta e a resposta um silêncio, cortado pelo roncar, longe, de um avião:
— Roooooooommm...
Logo o Joca respondeu:
— Aviador.
Minutos depois, mais um senhor curioso fez a pergunta do costume, precisamente na altura em
que uma banda de rock pum-tá-tchim-pum se exibia na televisão. O Joca respondeu:
— Músico.
Mudaram de canal, por coincidência, quando o locutor gritava, a meio de um desaﬁo de futebol:
— Goooooolooooo!
E o Joca também gritou:
— Futebolista.
Nova mudança de canal, para uma correnteza rápida de notícias, entre as quais um desﬁle militar,
o que fez com que o Joca logo mudasse de opinião e dissesse:
— Soldado.
Na tribuna de honra, um respeitável senhor de cabelos brancos perﬁlava-se, diante das tropas em
parada. O Joca não hesitou mais e disse:
— Presidente da República.
Bombeiro, aviador, músico, futebolista, soldado, Presidente da República... Em que ﬁcamos Joca?
— Agora vou brincar — disse o Joca, cansado de ter passado por tantas proﬁssões, em tão pouco
tempo.
Neco, o primo mais novo, seguiu-o a correr.

— Ao que vamos brincar, Joca? — Quis saber o Neco, que era muito bem-mandado em coisas de
brincadeira.
— Vamos brincar aos bombeiros – decidiu o Joca.
— Com ambulâncias, carros encarnados, mangueiras?
— Vamos — entusiasmou-se o Neco.
Mas o Joca interrompeu-lhe os planos.
— Vamos antes brincar aos aviadores — resolveu ele.
— Com aviões, aeroportos, para-quedas? Vamos! — Entusiasmou-se o Neco.
Nova interrupção do Joca:
— Vamos antes brincar aos músicos.
E por aí fora, por aí fora, sem se decidir por uma brincadeira... Em que ﬁcamos, Joca?
Se ele aqui estivesse e lhe apetecesse responder, talvez a resposta lhe saísse em verso, em forma
de canção ou pouco mais ou menos.

Cantiga do Joca
Quero ser tudo
quero ver tudo
brincar a tudo
e mascarar-me,
fora do Entrudo,
de sobretudo,
feito graúdo
homem de estudo
muito sisudo
e carrancudo
muito barbudo
e narigudo,
mas cá por dentro
nunca deixar
de ser miúdo.

António Torrado

QUEM SABE É O JARDINEIRO

Era uma vez um rei que tinha, à roda do palácio, onde vivia, um enorme pomar muito bem tratado. Imensos jardineiros cuidavam desse pomar, que era a vaidade do rei.
Árvores de fruto de todas as espécies, algumas vindas de terras distantes, transformavam, na
Primavera, o pomar num jardim magníﬁco, onde sobressaíam o cor-de-rosa, o azul, o branco e o amarelo
das ﬂores, sobre o verde fresco das folhas.
E, quando os frutos começavam a ganhar forma, o perfume que inundava o pomar quase entontecia.
Estava, um dia, o rei a mostrar o pomar a uns primos, príncipes de reinos vizinhos, quando viu,
caídos de um pessegueiro uns tantos frutos meio apodrecidos.
Mandou logo chamar o chefe dos jardineiros e perguntou-lhe, muito irritado:
— Explique-me este desleixo. Quem é o responsável?
— Foram os pássaros, Majestade, que bicaram os frutos mais apetitosos — explicou o jardineiro.
— Pássaros? — Exclamou o rei. — Como se atrevem a entrar nos meus domínios e a bicar as
minhas riquezas?
— Os pássaros têm asas e não conhecem muros — respondeu o jardineiro.
— Pois vou eu ensiná-los — indignou-se o rei.
— Que podem os pássaros contra mim?
E o rei foi para o palácio, onde ditou um decreto para ser espalhado pelo reino, em que mandava
matar todos os pássaros, passarinhos e passarocos, sem escapar um. As ordens do rei tinham de se
cumprir. Foi uma mortandade.
No ano seguinte, realmente, já não havia pássaros atrevidos a bicar nos frutos do pomar real.
Mas, em contrapartida, uma praga aﬂitiva de lagartas e insetos destruiu as colheitas, minou os frutos,
empobreceu o reino.
— Como se explica isto? — Perguntou o rei ao jardineiro. — Depois de guerrearmos os pássaros,
temos agora de guerrear os mosquitos e as lagartas. Como se dá batalha às lagartas?
Sorrindo, o velho jardineiro respondeu:
— Para guerrear as lagartas, temos de nos aliar aos pássaros. São eles que as comem, mais às
larvas e a todos os bichinhos miúdos da natureza.
— Podias ter explicado isso mais cedo — comentou o rei, fazendo-se esquecido.
Logo ali mandou anular o decreto, que tinha apagado as asas dos céus do reino. Os pássaros já
podiam, de novo, voar livremente. E poisar onde lhes apetecesse.
Assim é que estava certo.
António Torrado

A ESTRELA ENVERGONHADA

Era uma vez uma pequena estrela que vivia numa das muitas constelações que vemos da Terra.
Podia contar com os dedos de uma mão os anos-luz que tinha e por isso ainda não crescera o
suﬁciente para brilhar com a mesma intensidade que as outras. Provavelmente por ser a mais nova de
todas as estrelas da galáxia, era muito envergonhada. Sentia-se tão pouco à vontade diante dos milhares
de corpos cintilantes, que não chegava a resplandecer e, às vezes, quando a mãe lhe pedia para tentar,
fazia um grande esforço, mas a única coisa que conseguia era corar.
Passava tão despercebida, sempre colada às saias da mãe, que ninguém se lembrava dela e
esqueciam-se de a convidar quando combinavam passeios ou brincadeiras.
Aproximava-se a data do aniversário da Lua e os planetas decidiram organizar um baile de gala.
Nem todos os anos a Lua fazia tantos milhões de anos e tinham de festejá-los com uma festa digna de
tamanho acontecimento.
As costureiras celestes voltaram a pegar nas tesouras, nas agulhas e nos ﬁos de prata para poderem coser os vestidos que as estrelas levariam no dia do baile. Tiveram de ir buscar às arcas do céu as
caixas de pó de estrelas e os frascos de brilhantes para enfeitarem os tecidos. Trabalhavam desde o
pôr-do-sol até ao amanhecer e dormiam durante o dia, que é quando dormem a Lua e as estrelas.
A estrela envergonhada via-as trabalhar seguindo os movimentos precisos das costureiras, até
àquela noite em que a mãe a surpreendeu a olhar para os vestidos.
— Também queres ir ao baile? — Perguntou-lhe.
A estrelinha envergonhada disse primeiro que não mas, ante a insistência da mãe, acabou por reconhecer
que adoraria ir, se a tivessem convidado.
— Não é preciso convite, é uma festa universal. Todos os astros e estrelas vão.
E assim começaram as duas a cortar, coser e bordar o vestido para a grande noite.
Poucos dias antes da festa, apareceram os ventos para ensaiarem os sopros. Eles formariam a
orquestra e tinham de ajustar as vozes para tocarem as valsas sem desaﬁnar. Os ventos ciclónicos ﬁcariam atrás de tudo para não fazerem voar nem os enfeites nem as decorações, e os ventos do Norte logo à
frente deles para que o frio não chegasse até à pista de dança e não constipasse ninguém. Os ventos
quentes e as brisas ocupariam as primeiras ﬁlas, não só por terem a voz mais agradável, como também
por serem mais bonitos de se ver.

As estrelas mais velhas, aquelas que sofriam de reumático ou que simplesmente não tinham jeito
para acompanhar a música, e também as que ﬁcavam com a cabeça à roda logo que davam três voltas,
tinham a missão de iluminar o céu como se fossem candelabros. Os aprendizes de vento, que ainda não
tinham força para soprar como os adultos, ﬁcaram encarregados de virar as páginas das partituras de
música.
Nem todos podiam ajudar nesta tarefa; era preciso dominar o solfejo e também tinha de se ter muito
cuidado para não romper as folhas pautadas, que se desfaziam ao mais pequeno movimento brusco, de
tão velhas e usadas.
Uma semana antes da festa, estenderam-se as toalhas de linho por cima da Via Láctea e as nuvens
confecionaram algodões de açúcar, suspiros e faróﬁas para todos os convidados. Com água da chuva, que
é a mais pura, encheram-se as jarras prateadas e nada mais foi feito, porque os astros são frugais como
estrelas de cinema. Também prepararam, com o que encontraram no céu, um trono bem alto e muito
acolchoado para que a Lua não perdesse nem um minuto do baile, sem que fosse obrigada a ﬁcar horas
em pé.
Com tantos preparativos, quase sem ninguém dar por isso, chegou a noite do grande dia. Enquanto as estrelas, já vestidas, se pavoneavam diante da orquestra à espera de que chegasse a Lua, a estrelinha envergonhada ainda cosia os últimos brilhantes. Estava tão nervosa que alguns ﬁcavam tortos e
tinha de descosê-los e voltar a fazer tudo de novo. Mesmo assim, conseguiu estar pronta um minuto
antes de anunciarem a entrada da rainha da festa. O entusiasmo era enorme e, depois de cantarem os
parabéns, a Lua fez sinal ao mestre-de-cerimónias de que podia começar o baile.
A estrelinha, a princípio tímida, ﬁcou num canto da pista a ver dançar as outras, com a desculpa de
que nunca tinha dançado e não sabia sequer os passos para poder começar. Tão absorta estava, que não
deu pelos seus pés a mexerem ao ritmo das valsas, primeiro lentamente e depois com tanto entusiasmo
que, sem querer, foi arrastada pelas outras estrelas que numa roda-viva passaram perto dela juntando-a
à confusão. Levada pela música e pelo redemoinho das outras, começou a dançar ao mesmo ritmo que o
resto das estrelas. A noite estava tão bonita com os candeeiros a iluminarem a festa, e a orquestra tocava
umas músicas tão contagiantes, que a pista de baile se foi alargando e, após uma hora, as bailarinas
tinham tomado conta de metade do céu.
A Lua, emocionada, via todos os astros renderem-lhe homenagem com muita alegria. Os vestidos
brilhavam e, ao som do sopro dos ventos, as estrelas deslizavam pelo ﬁrmamento ao ritmo das valsas,
que se tornavam cada vez mais rápidas. Cá em baixo, na Terra, muitas pessoas que olharam para o céu
viram tantas luzes a percorrê-lo, que pensaram tratar-se de uma chuva de estrelas que tinha apanhado os
astrónomos desprevenidos.

Cristina Norton
O Barco de Chocolate
Lisboa, Dom Quixote, 2007

MOZART, O MENINO MÁGICO

Havia um cravo no meio do quarto e uma janela a dar para a rua. O cravo não era uma ﬂor e sim
um instrumento polido, elegante, bonito, capaz de fazer música, de encher os dias com o som suave das
suas teclas brancas e negras, com a alegria dos seus acordes, das suas harmonias leves e limpas como a
voz do vento.
O menino levantou-se do chão, sentou-se no banco almofadado e pousou as mãos pequeninas
sobre as teclas. Que música ia nascer dos seus dedos saltitantes como pássaros contentes com a chegada
da Primavera? Atrás do menino havia um vulto e atrás do vulto uma luz igual à que cobre as telas dos
pintores. O menino gostava da luz e o seu sorriso de menino feliz era já uma espécie de música a enfeitar
a vida da casa.
“Amadeu”, — disse a voz atrás do menino —, “hoje tens ainda muito trabalho pela frente, dois
minutos para estudar, uma longa lição para aprender.”
O menino gostava que soubessem que, para ele, tocar era uma maneira de brincar e que o cravo,
o piano e o violino bem podiam tomar o lugar dos cavalos de pau, dos soldadinhos de chumbo, das
máscaras de cartão.
Um dia o menino desenhou a giz um rosto no chão, uma andorinha no tapete persa, uma borboleta na tampa do cravo. Depois inventou letras gémeas dos algarismos e das notas de música e deu nomes
raros às melodias que lhe esvoaçavam na cabeça, roubando-lhe o sono e o sossego. Os dedos do menino
saltavam, nervosos, de tecla para tecla, de música para música. O vulto, atrás do menino, era familiar e
meigo. Chamava-lhe Pai, queria-lhe muito. À frente, num trono alto, um homem enfeitado de ouro ouvia,
atento, a música que nascia dos dedos pequenos do menino. Chamavam-lhe Imperador e era senhor de
uma cidade luminosa chamada Viena. Gostou do que ouviu e disse: “Há de ir longe, muito longe este
menino”. Não se enganava, o Imperador.
O menino não gostava de castigos, de notas desaﬁnadas, de ralhetes, de sons de trompete. Amava
a doçura do cravo e a voz alta e sonante do piano. Queria tocar com os dedos pequeninos o horizonte da
música. Não lhe faltava nem vontade, nem saber, nem engenho. Era um menino mágico igual aos dos
sonhos e das lendas.
Um dia o menino faz as malas, guarda nelas, bem guardados, os brinquedos e as partituras, pega
na mão da irmã, na mão do pai, nas rédeas do vento e lança-se na lonjura dos caminhos. Hoje Munique,
amanhã Paris, depois Bruxelas e Coblenz, mais adiante Londres e Frankfurt. O menino aprende os nomes
das cidades e das gentes que se deixam assombrar em salas brilhantes e grandes com o som da música
que nasce, irrequieta, dos seus dedos.
“Chegou o dia”, diz o pai do menino, “de mostrares as tuas sinfonias”. O menino achava que era
ainda cedo, mas gostava de obedecer à vontade do pai. Escreveu no caderno de viagem os nomes de
Bach e de Haendel e da música de ambos fez companhia ﬁel para concertos e andanças.

A música era agora o seu único brinquedo, a festa dos seus dedos pequeninos e velozes sobre as teclas
brancas e negras. Rendem-se as cidades à magia dos seus dedos que inventam trios e sinfonias como
cascatas de som. Hoje Haia, amanhã Paris, depois Milão, de novo Londres e Munique.
O menino está doente e cansado. Chamam-lhe prodígio, menino-prodígio, e ele não gosta. Prefere
que lhe chamem apenas menino, ou então Wolfgang Amadeus, Amadeu para os amigos que com ele
partilham a viagem destes versos. O menino gosta de fazer amigos. Florença é uma cidade bonita, clara e
cantante, com praças, igrejas e mercados. Um outro menino com dedos mágicos como os seus toca
violino e gosta de brincar. Chama-se Tomás e tem olhos azuis. A música os junta, a música os separa.
Cada um segue o seu rumo, que as estradas de fazer amigos nem sempre são iguais às de fazer música.
Em Roma há quem diga: “Uma grandeza assim só em Miguel ngelo”. O menino não sabe quem
seja, se é músico ou pintor, mas pressente que é alguém tão alto e brilhante como as catedrais do mundo
na hora fantástica em que todos os sinos chamam para a festa. O menino tem nos ouvidos o eco imenso
dos aplausos. Que lhe deem, doravante, tudo menos silêncio e escuridão. O menino não gosta de usar
cabeleira postiça, casaca bordada a ouro, pó na face. Mas que há de fazer? Toca nos salões, nas salas de
concerto para gente rica e exigente e só lhe resta seguir a moda, respeitar o gosto de quem manda.
Ninguém espera que ria, que brinque, que salte e que corra. Mas ele, às vezes, lembra-se que ainda é
menino e em vez de música deixa uma pirueta, uma careta na lembrança de cardeais e de duques.
O menino também sabe cantar com uma voz ﬁna e perfeita que enche as capelas e os salões.
Canta um Miserere e Roma ﬁca de joelhos a adorar nele uma santidade que não tem, uma realeza que
não quer ter. Ele é somente um menino, um menino de músicas mágicas, mas ainda e sempre um
menino. Às vezes o menino sonha que tem altura de estátua, largura de rio, tamanho de onda. Depois
acorda em sobressalto e sobra-lhe do sonho que teve uma réstia de som, um farrapo de música, um
ímpeto de sinfonia. O menino descobre que cresce ao ritmo dos sonhos que de noite e de dia o visitam, à
velocidade luminosa dos astros.
O menino acrescenta palavras à música, dá voz a personagens, dá corpo a reis e a mitos, dá nome
a cidades e a séculos. Tem catorze anos e escreve uma ópera. Depois escreve uma cantata para casar um
arquiduque. Dá nomes às óperas: Mitridate, Lúcio Silla, Finta Giardiniera. O mundo é um tapete de espantos e vénias que se desenrola a seus pés. O triunfo é um pássaro que lhe cabe na concha da mão. Mas
apetece-lhe ser sempre menino. Para sempre menino, como se pudesse ser esse o seu destino.
O menino está em Paris, mas pertence a todas as cidades que amam a sua música, que cantam na
voz das suas óperas e cantatas. Paris abre-lhe portas que a tristeza se apressa a fechar. Parte a mãe para
um lugar aonde não chega, nunca chegará, o som da sua música. O menino está só e infeliz. Sente-se
indefeso como todos os meninos. Volta a casa e chora, dobrado como um menino triste, no colo do pai
que o consola.
O menino sonha com uma ﬂauta que seja mágica, com uma música que seja diferente. Usa a
língua italiana nas primeiras óperas e a língua alemã, a que entra no que diz e no que escreve, para
escrever outras a que chama: Flauta Mágica, O Rapto do Serralho. Todas lhe exaltam a mão esquerda, a
mágica mão que dança sobre as teclas como uma bailarina com véus de sonho e de brisa. Há um vulto ao
lado do menino, que não é o de seu pai, nem o de um anjo protetor. É um vulto que se escreve com nome
de música. Chama-se Joseph Hayden e diz: “Compositor maior, senhores, nunca eu vi ou ouvi”. O menino
torna-se gigante na admiração e no afeto dos que o ouvem tocar. É um menino gigante com um riso
alegre e sonoro como é sempre o riso dos meninos quando a música os faz felizes.
O menino é pálido, magro, doente. Mesmo quando a febre e a fadiga o levam à cama, não deixa
de compor, de escrever, de inventar sinfonias e concertos, de mandar cartas, de endereçar mensagens.
Não sabe nem quer parar. Não é capaz. Há nos seus olhos uma luz que não se apaga e que o faz ter
sempre rosto de menino, idade de menino, gestos de quem ainda deixou muito para brincar.

As mãos do menino cantam, dançam, inventam. São mágicas como o riso do menino. Quando se
erguem no ar, fazem crescer a força da música que acorda as cidades, de Salzburgo, onde nasceu, até
Milão, Paris ou Londres, que não se cansam de dizer: “Como tu nunca vimos igual”. Mas o menino sente
que o elogio é coisa incómoda, de feição só para gente idosa. Dá uma gargalhada e nasce uma nova
sinfonia.
As mãos do menino esbanjam o dinheiro que ganham com pequenas e grandes coisas, com festas
e com surpresas, presentes e brindes. O menino é generoso e gosta de ser amado. Só se sente feliz
quando, à sua beira, os outros também são felizes. É essa, aﬁnal, a lei de ouro da sua música. O menino
sabe que a harmonia do mundo começa e acaba na sua música. Fora dela é a desordem, a tristeza, a
doença. Façam-lhe tudo menos estragar, ofuscar a luz da sua música. Vê-lo-ão em fúria, com mãos
ameaçadoras e palavras altas e graves, se lhe maltratarem uma sinfonia, uma cantata, uma ópera.
O menino esquece-se do tempo. A música acena-lhe de dentro da noite, chama alto por ele. E ele
perde o sentido das horas, deixa escapar por entre os dedos o ﬁo do tempo. Compõe, compõe sempre,
com uma pressa só igual à de quem corre contra o tempo por saber que já não tem tempo. Dorme sem
ter horas, escreve sem ter fome ou sede, inventa-se e reinventa-se no muito que faz como se lhe restassem poucos dias para o fazer, para o sonhar.
Engana-se quem o festeja, quem o quer adulado e adorado. Para ele só a música conta e a ternura
dos que ama, a da mulher, do pai, dos amigos. A música não é uma casa, nem uma estrada, nem uma lua
acesa a medo no escuro da noite. A música é um universo povoado por cometas, planetas e sóis de mil e
uma cores. E ele é o único habitante capaz de pôr ordem nesse universo, de lhe dar harmonia, sentido e
voz.
Há quem não goste que o menino toque de igual modo para os que tudo têm e para os que são
donos de nada. Para uns querem brilho, para outros silêncio apenas. Mas o menino não faz distinção
entre uns e outros. Para ele há os que sabem e os que não sabem ouvir. No meio está uma espiral de
sons, de notas mágicas, que cresce com os sonhos do menino.
O menino tem já a idade das sinfonias e das óperas que compôs. Cresceu, mas não deixou de ser
menino. Acorda quando o dia acorda e passeia pela casa arejada e branca as ideias novas, as melodias
cantantes, os fragmentos de música que depois vão salpicar de notas as partituras, os cadernos. Nenhum
dia é igual ao outro dia. Sucedem-se, diferentes, porque a música que os habita também nunca se repete.
Um dia, um rei diz ao menino: “Esta ópera é muito bela, mas tem notas a mais”. O menino, que é
rei e senhor da sua música, ﬁca sisudo e responde: “Só tem as notas que são precisas”. Aos reis, aos
imperadores, aos arquiduques só se responde quando eles pedem uma resposta. Mas o menino, que
também é rei, à sua maneira, responde com as palavras que acha justas e acertadas. Não precisa de coroa
nem de trono.
Há um muro de inveja levantado à volta do menino. Mas ele não se importa porque sabe que há
uma luz que nada nem ninguém impedirá de entrar na sua música. Cobiçam-lhe a alegria, o génio, o gosto
de ser menino, o riso e o prazer de ser livre. Mas ele não se importa porque sabe que há na sua música
uma voz a que nenhuma outra voz se pode sobrepor, por ser única e imensa.
O menino nunca abandona aqueles que ama. A música é a ponte que os liga. Constança, sua
mulher, adoece e o menino, que a vida tornou crescido e atento a tudo, toca para ela, para que a febre
baixe e a dor não lhe roube o sono. “Dorme, Constança, dorme porque há uma música bonita que traz
sonhos nas asas e os poisa sobre as tuas pálpebras”.
A doença começa a lançar um véu de tons sombrios sobre os olhos do menino, que nunca pára de tocar,
nem para dormir nem para comer. O menino sente que uma grande pressa lhe magoa o peito e lhe agita
os dedos. Todas as horas se tornam apenas instantes quando tem de compor. Todos os dias se tornam
minutos quando tem de tocar. Uma vida inteira, mesmo longa, seria breve para toda a música que tem
dentro da cabeça. Hoje um acto de ópera, amanhã um andamento de sinfonia ou de concerto, uma
cantata, um divertimento. O menino sente que a febre lhe arde nos olhos e que a noite lhe adormece nos

dedos. Tem pressa, cada vez mais pressa. Chegam amigos, mas não está para eles; quer estar só. Só, com
a música toda que tem para escrever.
Um homem visita o menino sem deixar o nome. Fala de alguém que partiu, da pena que sente, da
tristeza que o verga. Quer uma música que saiba dizer tudo isso e muito mais, que diga a sombra e a
mágoa. A encomenda está feita, o preço combinado: cem ducados. Ficará pronto, promete o menino, em
quatro semanas. Com o Requiem, que é assim que a obra se chama, cresce, veloz, a tristeza do menino.
Um pássaro vestido de névoa pousa no parapeito da janela do quarto do menino. Anuncia dias
sem luz, horas magoadas e sombrias. E o menino trabalha, trabalha sempre, no desamparo da cama
desfeita, da comida entornada, da febre a subir, do corpo a doer. Tem pressa, muita pressa, mas o tempo
não chega para cumprir a promessa. O pássaro está pousado dentro do sono do menino a vigiar-lhe os
sonhos, a seguir-lhe as ideias, a afugentar-lhe a febre com um constante bater de asas. A cabeça do
menino está cheia de música. Entram e saem do quarto aqueles que ama. “Está tão doente o menino”,
lamentam-se. Ele não os pode ouvir, que os seus ouvidos são conchas, búzios e casulos onde a música
não cessa nunca de tocar.
O menino adormece e acorda, desmaia e volta à razão. Deixou de poder distinguir a noite do dia, a
sombra da luz. E a pressa, essa, nunca abranda. “Tenho o Requiem para acabar, não faltarei à promessa”.
Mas falta sem querer faltar. Quando vêm buscar a obra, o menino fecha os olhos e já não está para
responder, seja a quem for. É mais triste que a tristeza o dia da despedida. O menino vai deitado com tão
pouca companhia: as lágrimas de quem sempre soube amá-lo, a sinfonia grave da chuva, mais a cantata
do vento, mais a ópera do silêncio. Há um pássaro pousado no poleiro alto de um cedro a dizer adeus,
baixinho, com um leve bater de asas. “Adeus, menino, adeus que saudades já temos de ti...”
No patamar de uma nuvem está um cravo aberto, um piano com teclas de vento. O menino
senta-se e toca e as estrelas em volta começam a cantar. Passa um cometa e diz: “Bonita música essa,
Amadeu. Passa um meteoro e murmura: “Ensina-me também a cantar, Amadeu”. Cá em baixo, na terra,
enfeita-se o silêncio com o eco de mil coros. O menino guarda a partitura e viaja sobre um raio de luz até
ao planeta distante onde só a música pode ser rainha.
Está um pássaro pousado nas teclas de um piano, está um pássaro a cantar enquanto a noite
dorme. O menino brinca com a lua, veste casaca bordada a ouro e tem cabelos feitos com ﬁos de prata.
Voltou a ter a idade saltitante dos brinquedos e dos sonhos. O seu riso é do tamanho da alegria do
mundo. Tudo em redor se cala só para o ouvir tocar, com o encantamento imenso que apenas a magia é
capaz de explicar.
Até já, até sempre, Amadeu!

José Jorge Letria
Mozart, o menino mágico
Porto, mbar, 2006

A VERDADEIRA E MARAVILHOSA HISTÓRIA DO DRAGÃO SAMUEL

Para lá das montanhas onde o dia acaba, por trás da noite e do escuro, num sítio escuro e muito
perigoso, ﬁca o terrível país dos dragões. Foi aí que nasceu o pequeno Samuel, que logo revelou ser um
dragão muito especial, embora quem o visse pela primeira vez o achasse igualzinho a todos os outros
dragões.

Na aparência geral, Samuel era um bebé lindo e sem nenhum defeito. Muito verde, tinha umas
lindas escamas a cobrirem-lhe o corpo, uns olhos enormes, vermelhos e ﬂamejantes, e sete cabeças
enormes como é normal entre os dragões. Quando começou a crescer é que as coisas se tornaram muito
complicadas para o nosso pobre Samuel.
Como nós sabemos, desde pequeninos que os dragões aprendem a meter medo às pessoas e aos
outros animais. E para isso não lhes basta ser verdes e horrendos. Todos os dias têm de comer enormes
quantidades de carvão para, depois, deitarem pela boca grandes labaredas que queimam tudo em redor
e mantêm à distância os homens e todos os outros animais.
Todos os dragões eram assim. Todo menos o Samuel. O nosso pequeno dragãozinho era igual aos
outros dragões em tudo menos numa coisa. Não era capaz de comer carvão. Nem de o cheirar. Mal lhe
chegava à boca tinha vómitos e tonturas. Samuel, o pequeno dragãozinho só gostava de comer nuvens. A
princípio ninguém deu grande importância ao assunto. Mas, quando chegou à idade de aprender a deitar
labaredas pela boca, foi com grande espanto que os pais e todos os outros dragões se aperceberam de
que o Samuel, em vez de fogo, deitava rios e rios de água pela boca.
O pobre do Samuel tornou-se alvo da risota de todos os outros dragõezinhos da sua idade. Todos
se riam dele e o empurravam e diziam que ele nunca havia de ser um dragão como deve ser. Samuel, o
pequeno dragãozinho, vivia muito infeliz. Queria ser igual aos outros e deitar fogo e queimar tudo em
redor como faziam os seus camaradas de escola. Mas não era capaz. Só sabia deitar água pela boca. Um
ﬁozinho ﬁno e delicado de água que em vez de assustar as árvores e os arbustos só lhes dava alegria e
felicidade.
Deﬁnitivamente, Samuel não era um dragão como todos os outros.
Um dia, o Conselho dos Velhos Dragões resolveu mandar chamá-lo. Samuel apresentou-se cheio
de medo perante aquele friso solene de velhos dragões onde pontuavam os mais sábios, os mais valentes
e os mais fortes de todos os dragões. O mais velho olhou para ele e com a sua voz de trovão ribombante
perguntou-lhe severamente:
— É verdade que tu, em vez de fogo, deitas água pela boca?
— É sim... — Respondeu Samuel, que não era capaz de mentir mas sentia as pernas a tremer e o
chão a tremer e o céu parecia mesmo que ia cair-lhe em cima da cabeça.

Os velhos dragões olharam uns para os outros, desataram a falar baixinho e depressa, e tomaram
uma terrível decisão: resolveram expulsá-lo para sempre do país dos dragões. Triste e muito solitário, o
pobre dragãozinho Samuel teve de abandonar a sua terra e foi pelo mundo fora sem ter casa para onde
voltar, nem cama onde dormir nem sopa quente que o esperasse à noite.
Correndo mundo, passaram-se muitos anos. Samuel vagueava por montes e ﬂorestas sem meter
medo a ninguém, comendo uma nuvem aqui, outra acolá, deitando água pela boca e tornando-se no
amigo preferido das gazelas, dos patos, dos peixes e de todos os animais que vivem ao pé da água.
Entretanto, na terra de onde tinha vindo Samuel, os dragões continuavam a comer carvão e a
deitar labaredas pela boca. E tanto carvão comeram, e tanto fogo espalharam à sua volta que, a pouco e
pouco, acabaram por queimar tudo em seu redor. As ﬂores murcharam, árvores morreram, os rios
secaram e o país dos dragões tornou-se num deserto.
Sem ﬂores, nem árvores, nem rios, os dragões perceberam que iam acabar por morrer.
O seu ﬁm aproximava-se a passos largos e o desespero era já muito grande quando um dos dragões mais
velhos e mais sábios se lembrou do Samuel, o dragão que deitava água pela boca e que por isso mesmo
tinha sido expulso para sempre daquela terra. Só ele é que podia salvar os dragões. Partiram vários
emissários que correram montes e montanhas, vales e ﬂorestas até que encontraram o dragão Samuel.
Não foram precisos muitos pedidos para fazer o dragão Samuel voltar. É verdade que sentiu uma
dor no peito quando encontrou de novo aqueles que o tinham expulsado da sua terra. Mas, como não era
capaz de guardar raiva no coração, dispôs-se a ajudar os seus irmãos.
O dragão Samuel desatou a comer nuvens e a deitar água pela boca. E, num ápice, inundou de
água o país dos dragões. Os lagos voltaram a encher-se, os rios voltaram a correr caudalosos, as árvores
voltaram a crescer grandes e frondosas, as ﬂores voltaram a sorrir ao orvalho da manhã.
Os dragões não tinham ﬁcado muito diferentes. Continuavam a deitar fogo pela boca. Se não o
ﬁzessem não eram dragões. Mas aprenderam a não queimar mais árvores do que aquelas que eram
necessárias e, assim, não deixar a água chegar ao ﬁm.
Encontrado o equilíbrio, os dragões viveram de novo felizes e, no meio de um lago redondo,
ergueram uma estátua de homenagem ao dragão Samuel. Da boca da estátua sai um ﬁo de água que está
sempre a correr, e aos domingos todos os dragões vão atirar bolinhas de pão aos peixes vermelhos que
nadam em redor, muito satisfeitos.

José Fanha
A noite em que a noite não chegou
Porto, Campo das Letras, 2001

