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Trinta por uma linha 

Proposta de trabalho  

1. (Trabalho prévio) 

Imprimir 6 contos do livro – v. final do roteiro. Recortar cada conto em 5 ou 6 partes e guardar as partes de cada 

conto em envelopes numerados. (Não incluir os títulos nos envelopes.) 

2. Apresentar autor – António Torrado (1939) e a sua obra. 

3. Apresentar obra, explicando o título (como juntou 30 histórias e as pôs a secar da tinta numa linha) através 

da leitura do prólogo. 

“Estas histórias andavam soltas por aí, à procura de uma oportunidade para se juntarem. Vieram algumas de livros 

meus, há muito esgotados, outras deram já várias voltas ao mundo numa nave da Internet e algumas nunca tinham 

ainda visto a luz do dia, em letra impressa…" 

4. Dividir a turma em 6 grupos e explicar a tarefa. 

a. Cada grupo receberá um envelope com uma história aos pedaços. Terá de a organizar, colar e ler. 

Depois, em grupo, preparam o seu reconto oral e escolhem o porta-voz.  

5. O porta-voz de cada grupo faz o reconto da sua história à turma. Os restantes alunos tentam descobrir a 

moral da história que o colega contou. 

6. Após todos os grupos terem feito a sua apresentação,  a professora vai lendo à vez o título das histórias para 

que a turma o consiga fazer corresponder ao reconto ouvido. 

7. Na sala (ou na BE) pode simular-se um estendal onde se penduram as histórias já coladas e ilustradas pelos 

grupos. 
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O rato e a lua 

O ratinho Larico apontou para a Lua e disse:  

– Mãe, mãezinha, eu quero comer aquele queijo.  

– Meu filho, aquilo não é um queijo, é a Lua.  

– Então eu quero comer a Lua...  

– Não digas tolices, Larico. A Lua não serve para comer. A Lua não é um queijo.  

– Então eu quero comer um queijo.  

– Ratinho impossível! Só pensa em comer. Vou fazer companhia aos seus irmãos, que são mais ajuizados.  

O Larico ficou sozinho a olhar para a Lua, com a água a crescer-lhe na boca.  

De repente, zás! Sentiu-se preso numa rede, que lhe tinham atirado. Ouviu vozes. "Muito cuidado! Não o 

magoem. Mandem-no para o centro de observações."  

No Centro de Observações e Pesquisas Espaciais (C.O.P.E.), deram-lhe um banho, enfiaram-lhe um capacete na 

cabeça e meteram-no num foguete que ia partir, imaginem para onde? Que ia partir para a Lua. 

O foguete partiu, Fuuuimmm! Chegou à Lua.  

No dia seguinte, os jornais traziam em grandes letras – UM RATO ASTRONAUTA; LARICO, O HEROI;  

RATOS CONQUISTAM A LUA, etc., etc. Mas um sábio, muito sábio, que passava as noites a espiar a Lua, 

através de um grandeóculo, um telescópio, descobriu este facto alarmante: a Lua tinha um bocadinho a 

menos.  

Ficaram todos os sábios e os não sábios apavorados: "Ai, a Lua com um bocadinho a menos". É que já não 

era um bocadinho, mas um bocadão. A Lua diminuía a olhos vistos. Ratada aqui, ratada acolá, já não era o 

globo branco que estamos habituados a ver, mas uma coisa sem forma definida, ao longe tão pequena como 

um pedacito de queijo...  

Os sábios punham as mãos na cabeça, sem achar solução. Mandar um homem para a Lua não era possível, 

porque os astronautas estavam todos de férias, sabe-se lá onde. Mandar uma ratoeira? E quem colocava a 

ratoeira em condições de apanhar o rato? Só se mandassem um gato. Era uma ideia. Mas não, não podia ser. 

Os gatos não tinham preparação para tais viagens. Enjoavam. Borravam-se de medo...  

Debatiam-se os sábios nestas dúvidas, quase dispostos a riscar a Lua da lista dos planetas, quando a mãe do 

Larico, toda lampeira, decidiu, à sua conta, tomar providências.  

Alçou a cabeça para o céu e, sem mais aquelas, gritou ou guinchou, numa voz que ribombou pelos ares e fez 

tremer ainda mais as estrelas do firmamento:  

– Larico atrevido, salte imediatamente daí para baixo ou apanha uma grande sova!  

O ratinho obedeceu.  

Foi assim que nós nos salvámos de ficar sem Lua. 
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A gota com sede 

Era uma vez uma gota cheia de sede. Não faz sentido, mas acreditem que assim era.  

Esta gota de água queria matar a sede a alguém que tivesse muita sede. Desejo grande, desejo único que a 

arredondava mais e mais, e a enchia de fé como um coração palpitante. Mas não havia meio.  

Cavalgando uma nuvem, correu o deserto, à cata de um viajante sequioso. Não encontrou nenhum.  

Depois, percorreu, por cima dos mares, as ondas revoltas dos oceanos. Talvez um náufrago de boca salgada 

precisasse dela e da sua ajuda doce. Assim que o visse, ela caía lá do alto e poisava nos lábios do náufrago como uma 

última bênção. Mas não encontrou nenhum.  

Queria ser útil. Não conseguia.  

Até que a nuvem em que vinha, de carregada que estava, não podendo mais, se desfez em chuva. Ela precipitou-se 

para a terra, no meio das outras.  

– Vou lavar as pedras da calçada – dizia uma.  

– Vou mergulhar até à raiz de uma planta e dar-lhe vida – dizia outra.  

– Vou acrescentar água a um rio quase seco. Vou ajudar uma azenha a trabalhar. Vou alimentar uma barragem. Vou 

empurrar um barco encalhado.  

Isto diziam várias gotas, todas generosas, enquanto caíam.  

Se cada uma cumpriu ou não o seu destino, não sabemos, porque nesta história só nos ocupamos da gota com sede 

de matar a sede.  

Caiu na copa de uma árvore e foi escorrendo de ramo em ramo, pling, pling, pling, como uma lágrima feliz.  

Até que chegou a uma folha, mesmo por cima de um ninho. Caio? Não caio? Deixou-se ficar, a ver no que dava.  

A casca de um ovo estalou e um passarinho rompeu, aflito, lá de dentro, de bico aberto, num grito mudo.  

– Caio – decidiu a gota.  

Soltou-se da folha para a garganta aberta do passarinho, que a engoliu e, logo em seguida, piou, agradecido.  

Foi o passarinho, tempos depois, que me contou esta história. 
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Bolacha Maria 

Era uma vez uma bolacha Maria que disse que Maria, só Maria, não chegava.  

Queria ser, ao menos, Maria Emília. Bolacha Dona Maria Emília, com todo o respeito.  

As outras companheiras do pacote fizeram-lhe a vontade. Mas, quando uma bolacha Maria começa com exigências, 

oh! oh! Nunca mais pára…  

– Pensando melhor, não dispenso os apelidos. Quero passar a ser tratada por Dona Maria Emília de Melo e Sousa 

Trigo de Reboredo Farinha.  

Um nome tão comprido e retorcido não é fácil de decorar. Algumas das simplesmente Maria chamavam-na de Maria 

de Trigo Melo e Sousa não sei quê Farinha. Outras, de Maria Reboredo Farinha de Melo Trigo de Sousa Emília. E as 

mais esquecidas, apenas de Maria Farinha de Trigo, o que a punha fula.  

– Distingam-me. Separem-me. Marquem a diferença. Eu sou uma bolacha especial. Uma bolacha Dona Maria Emília 

de Melo e Sousa Trigo de Reboredo Farinha.  

– Tá bem – diziam as outras, que não eram de despiques.  

Alguém abriu o pacote e começou a provar daquelas bolachas torradinhas e saborosas. Elas não se importavam. 

Sabiam para o que estavam destinadas e davam-se por contentes. Proporcionar um pouco de prazer ao paladar era a 

vocação delas.  

A Maria que não ia com a outras, por sinal a última do pacote, não seguiu o caminho das demais. Ficou a aguardar 

novo acesso de apetite de quem, daquela vez, já estava de barriga cheia. Ficou sozinha. Ficou esquecida.  

Amoleceu.  

Quando, passado dias, deram por ela disseram:  

– Esta bolacha já está mole. Não presta.  

E chamaram:  

– Bobi, anda cá. Toma.  

O Bobi, de rabinho a abanar, muito saracoteante e salivante, veio, tomou e foi assim que a excelentíssima bolacha 

Dona Maria Emília de Melo e Sousa Trigo de Reboredo Farinha acabou na boca do cão.  

Esta história é pequenina e sabe a pouco? Pois é. O Bobi também achou o mesmo. 
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A menina e o burro 

Era uma vez uma menina que conhecia o campo, mas de longe. Vira-o, uma vez, de passagem, da janela de um 

automóvel. Vira-o, mais vezes, de corrida, nos ecrãs da televisão. E vira-o, outras vezes, disfarçado de paisagem, nas 

folhas das revistas e nas tampas das caixas de chocolate. Esta menina, afinal, não conhecia o campo a sério.  

Por isso, da primeira vez que foi ao campo, da primeira vez que pisou o chão rugoso do campo e respirou o ar vivo 

do campo e os cheiros todos do campo, a menina ficou, há que confessar, a menina ficou um tanto atordoada.  

Tropeçou numa pedra, comichou-lhe o nariz e picou-se nas urtigas. Mas, apesar destes contratempos, a menina, 

verdade se diga, não desgostou da experiência.  

É que havia muita coisa para ver. Havia folhas que estalavam, quando ela as pisava. Havia carreiros de formigas, 

flores sem nome, canaviais bulindo, árvores ramalhando e, não muito além do caminho por onde a menina seguia, 

um burrito de orelhas espantadas. Tinha o pelo cinzento e não era de peluche.  

A menina, que já ouvira histórias de príncipes encantados por fadas más, pensou: "E se é um príncipe transformado 

em burro?"  

Podia ser. Tinha os olhos pestanudos e olhava para a menina cheio de curiosidade.  

"Eu dou-lhe um beijinho, desfaz-se o encanto e ele transforma-se em príncipe", pensou a menina. "Até pode ser que, 

mais tarde, queira casar-se comigo."  

A menina, que já se via princesa, aproximou-se do burro, para concretizar o que tinha pensado. Mas o burro é que 

não estava pelos ajustes. Quando viu a menina mais perto, fugiu a galope.  

A menina correu atrás dele:  

- Não te faço mal. É só um beijinho - prometia ela.  

Mas o burro não queria saber. Era um burro novo, sem nenhuma prática social, e aquela criaturinha enervava-o.  

Naturalmente, não era um príncipe encantado. Devia ser só um burro.  

Também nos parece que sim. 
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O cão e o gato 

O cão e o gato não eram amigos, mas faziam de conta. Viviam ambos abrigados no casebre de uma pobre velha, que 

com eles repartia o pouco que tinha.  

– Sejam amiguinhos. Sejam amiguinhos – estava sempre ela a dizer-lhes.  

Pela comida e dormida os dois incorrigíveis inimigos aturavam-se. Que remédio.  

Um dia, a velhota morreu. Vieram os filhos, vieram os netos e enxotaram-nos do casebre.  

Cão e gato, tristes por terem perdido a sua protetora e o mínimo de conforto que ela lhes proporcionava, ficaram a 

rondar a casa, mas cada um para seu lado. "Sejam amiguinhos. Sejam amiguinhos", ainda lhes soava nos ouvidos.  

Choveu. Fazia frio. Tiritantes e cheios de fome, acolheram-se a uma gruta. Era uma gruta muito comprida, tão 

comprida que eles se internaram por ela adentro, à procura nem sabiam de quê.  

Cada vez mais fundo, cada vez mais longe do mundo que conheciam, foram ter a uma clareira iluminada. No meio, 

sentado nas pernas cruzadas, estava o Génio das Cavernas.  

– Que querem de mim? – perguntou-lhes o Génio.  

A bem dizer, eles não queriam nada a não ser um dono, comida, calor, carinho. Foi o que pediram.  

– Concedido – disse-lhes o Génio. – Com uma única condição: cada um transforma-se no outro.  

Eles, a princípio, nem entendiam a proposta, mas quando perceberam que o gato tinha de passar a cão e o cão, a 

gato, protestaram com toda a gana.  

– Eu não quero ser cão – bufou o gato.  

– Eu não quero ser gato – rosnou o cão.  

Nada feito. Ou aceitavam a troca ou acabariam por morrer, à fome e ao frio.  

Lá se resignaram à mudança, já que a alternativa também não era nada apetecível.  

O Génio executou a magia e o gato passou para a pele de cão e o cão para a pele de gato. Esquisito.  

Correram ambos na direção da entrada da gruta, ainda assarapantados.  

– Que cãozinho e que gatinho tão bonitos. Posso levá-los para casa? – perguntou uma menina ao pai.  

– Os cães e os gatos não se dão bem uns com os outros  

– apressou-se a explicar o pai.  
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– Mas estes dão-se. Tão juntinhos. Tão amigo – disse a menina.  

Era verdade. Cada um olhava para o outro como se fosse ele próprio. Ora, como é que uma pessoa ou um bicho 

pode dar-se mal com ele mesmo?  

E assim o gato-cão e o cão-gato arranjaram uma nova dona. À noite, enroscados um no outro, não se sabe onde 

começa o cão e acaba o gato. Fizeram-se, realmente amigos.  

Até pode acontecer que, um dia, o Génio das Cavernas lhes devolva as respetivas identidades e o cão volte a ser cão 

e o gato volte a ser gato. Mas valerá a pena? 

  

  



Luísa Pires, 2013-14 
 

A cadeira que quis ser trono 

1.  Esta cadeira não tinha os pés bem assentes no chão. Era uma cadeira um pouco desequilibrada, como vão 

apreciar. 

   Nada a distinguia de milhares de outras cadeiras modestas, toscamente pintadas, para enganar o 

caruncho. Tinha quatro pernas, assento de bom tamanho e umas costas muito direitas, que a faziam parecer 

senhora espartilhada e altiva. Esquecida a um canto da casa, infeliz com o seu destino de cadeira vulgar, 

suspirava todo o santo dia: 

   — Por mais que queira, não me conformo. Puseram-me para aqui, nesta casa insignificante, quando podia 

estar em lugar de destaque, num salão de luxo. Triste sina. 

   Os bancos, muito amigos da galhofa, riam-se destas falas. Um deles, um velho mocho de sapateiro, dizia-

lhe assim: 

   — Naturalmente, queria ser trono, não? 

   — Para trono faltam-lhe os braços — notava um banco de cozinha.  

   — E falta-lhe a madeira... — acrescentava um outro. — Onde é que já se viu um trono de pinho? 

   Os bancos voltavam a rir-se, de frente para a cadeira, que nem as costas lhes podia voltar. 

   — Deixem a pequena em paz — aconselhava a mesa que era muito boazinha. — Tem as suas fraquezas, 

que querem? Se lhe pusessem um calço por baixo de um dos pés, talvez lhe passasse o desequilíbrio. O mal 

foi terem-na feito com madeira ainda verde. 

   — A senhora mesa está sempre pronta a desculpá-la — dizia o mocho. 

   — É que eu também tive ambições, quando era nova. Quis ser mesa de banquetes, imaginem! Só me via 

vestida com uma grande toalha de linho e rendas, enfeitada de castiçais de prata, coberta de travessas finas 

e talheres reluzentes... Sonhei com este banquete mil vezes, mas nunca me deram nenhum. 

   Os bancos ficaram calados. Falando-se em coisas sérias, os bancos não sabiam o que dizer. 

   — Mas não me sinto infeliz — continuou a mesa. — Aqui os talheres são foscos e os pratos, rachados. 

Quase nunca me cobrem com toalha, mas as mãos das pessoas passam sobre mim e fazem-me festas. Os 

cotovelos apoiam-se ao meu tampo. Os dedos batem-me ao de leve, enquanto esperam pela terrina da sopa 

e pelo pão, acabadinho de sair do forno. Sei que as pessoas matam a fome e a sede à minha volta, sei que 

gostam de mim e não me dispensam. Vale a pena ser mesa. 

   "Aquela contenta-se com pouco", pensava a cadeira, empertigando-se ainda mais nas suas quatro pernas 

fraquinhas. 

   Um dia, passou por ali um vistoso cortejo de cavaleiros. Era o rei que ia à caça, em companhia dos seus 

fidalgos. O séquito atravessou a galope a única rua da aldeia. As mulheres, os homens e as crianças, que 

nunca tinham visto cavalos tão bonitos nem cavaleiros tão bem vestidos, vieram às janelas e disseram adeus 

com lenços. 

   Na casa desta história, não se falou noutra coisa, durante o resto do dia. A cadeirinha, essa, só suspirava de 
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si para si: "Ah, se o rei me levasse...!" 

   Voltaram a passar pela aldeia, ao fim da tarde, os cavaleiros. Traziam caça grossa: javalis, raposas e veados, 

atravessados nos cavalos. E vinham cansados os cavaleiros. De todos, o mais amolentado era o rei. Gordo, 

muito gordo, o rei estava farto de correrias, caçadas e solavancos. O que queria era repouso. 

   Das portas abertas das casas vinha um cheirinho apetitoso a pão desenfornado. Sua Majestade tentou-se 

pelo cheiro e, fazendo um gesto, mandou parar a comitiva. O estribeiro-mor ajudou-o a descer do cavalo, o 

que ainda foi difícil, e amparou-o até à soleira de uma porta, precisamente a porta da casa onde se passa 

esta história. 

   O casal de velhinhos que lá vivia assarapantou-se com a visita. Servir-lhe um pão saído do forno, barrado 

com manteiga fresquinha, não exigia grandes conhecimentos de etiqueta, mas onde sentar tão ilustre 

visitante? 

   — Traz a cadeira, mulher. Depressa! — gritou o camponês. 

  Era a única cadeira da casa, a tal de que temos falado. Finalmente, ia provar aos bancos trocistas que uma 

cadeira, mesmo de pinho, sabe servir com fidalguia os grandes da terra e amparar-lhes o peso do poder. Eles 

que a vissem, frágil cadeirinha, fazer as vezes de um trono, pois então! 

   Podíamos acabar aqui a história, que acabávamos bem. Mas há contratempos... 

   Os camponeses chegaram a cadeira a Sua Majestade, que se refastelou. Fosse do inesperado peso ou da 

emoção, a pobrezinha gemeu... gemeu... e, não se segurando nas pernas, desconjuntou-se toda, com o rei 

em cima. 

   Catrapumba! Cai o rei no meio do chão, alarma-se o séquito, assustam-se os camponeses e, dentro de 

casa, quase se desmancham a rir os bancos e os banquinhos. 

   Amolgado e muito dorido, o rei lá se levantou: 

   — Coitados, a culpa não foi deles — disse o rei, referindo-se aos velhinhos. — Dêem-lhes dinheiro para 

uma cadeira nova. Ai! 

   Foi-se embora o séquito real. A cadeira, triste monte de tábuas carunchosas, ficou onde se tinha partido. 

Lenha para o forno, não tarda... 


