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1ª Parte

Ernst Toch
Pinocchio, uma abertura alegre  [1936; c.7min.]

Luís Tinoco
Contos fantásticos, para narrador e orquestra  
[2006; c.35min.]

1. A estrada rápida
2. Três pingos de chuva
3. Tomás e o dinossauro

2ª Parte

Oliver Knussen
The Way to Castle Yonder, da ópera Higglety Pigglety Pop  
[1990; c.8min.]

1. A viagem para a Grande Casa Branca
2. Pequena música fúnebre
3. O passeio até Castle Yonder

Sergei Prokofieff
Pedro e o Lobo, para narrador e orquestra  [1936; c.28min.]

Notas ao programa disponíveis em www.casadamusica.com, 
na página do concerto ou no separador downloads.

Pedro Neves direcção musical

Pedro Neves é maestro titular da Orquestra do Algarve e 
da Orquestra Clássica de Espinho. A sua personalidade 
artística é marcada pela profundidade, coerência e serie‑
dade da interpretação musical. Actualmente é doutoran‑
do na Universidade de Évora, sendo o seu objecto de es‑
tudo as seis sinfonias de Joly Braga Santos.

Pedro Neves é convidado regularmente para dirigir a Or‑
questra Gulbenkian, Orquestra Sinfónica do Porto Casa 
da Música, Orquestra Sinfónica Portuguesa, Orquestra 
Metropolitana de Lisboa, Orquestra Filarmonia das Bei‑
ras, Orquestra Joensuu City (Finlândia), entre outras. No 
âmbito da música contemporânea tem colaborado com o 
Sond’arte Electric Ensemble, com o qual realizou estreias 
de vários compositores portugueses e estrangeiros. Des‑
ta colaboração destacam ‑se digressões ao Japão e à Coreia 
do Sul. Em Dezembro de 2012 colaborou pela primeira vez 
com o Remix Ensemble Casa da Música. É fundador da 
Camerata Alma Mater, que se dedica à interpretação de re‑
pertório para orquestra de cordas.

Pedro Neves iniciou os estudos musicais na sua terra 
natal, na Sociedade Musical 12 de Abril, com a qual man‑
tém uma ligação até aos dias de hoje. Estudou violonce‑
lo com Isabel Boiça, Paulo Gaio Lima e Marçal Cervera, 
respectivamente no Conservatório de Música de Avei‑
ro, Academia Nacional Superior de Orquestra em Lisboa 
e Escuela de Música Juan Pedro Carrero em Barcelona. 
No que diz respeito à direcção de orquestra estudou com 
Jean Marc Burfin, Emilio Pomàrico e Michael Zilm.

Para 2013 tem agendados compromissos com as mais 
importantes orquestras portuguesas.



A CASA DA MÚSICA É MEMBRO DE

Catarina Furtado narradora

Estudou Dança (Conservatório Nacional) e Jornalismo. 
Destacou ‑se inicialmente como apresentadora de pro‑
gramas de rádio e televisão na SIC e na RTP: Top Mais, 
MTV, Chuva de Estrelas, Operação Triunfo, Dança Comigo, 
Quem Tramou Peter Pan, Voz de Portugal e muitos outros 
formatos e galas. Ainda em 1995, e durante 3 anos, de‑
cidiu aprofundar conhecimentos de Cinema e Teatro na 
London International School of Acting e na Method Stu‑
dio de Lee Strasberg.

Na RTP é autora/apresentadora das séries Príncipes do 
Nada; co ‑autora do formato A Minha Geração e autora dos 
documentários Dar vida sem morrer realizados na Guiné. 
Foi actriz protagonista em telefilmes de Luís Galvão Te‑
les e Diamantino Ferreira e na série Cidade Despida rea‑
lizada por Patrícia Sequeira – pela qual recebeu duas no‑
meações para melhor actriz dramática nos Festivais de 
Monte Carlo e de Seul. Participou em filmes de José Sá 
Caetano, Fernando Fragata, Margarida Gil e Fabrizio 
Costa e em várias curtas ‑metragens. No teatro trabalhou 
com os encenadores João Reis (Teatro Maria Matos), Ana 
Nave (Teatro D. Maria II) e João Lourenço (Teatro Aberto),  
entre outros. Fez a narração de Pedro e o Lobo de Prokofieff 
e do Guia de Orquestra para Jovens de Britten com a Or‑
questra Gulbenkian dirigida por Joana Carneiro. É auto‑
ra de letras de canções.

É Embaixadora de Boa Vontade do Fundo das Nações Uni-
das para a População há 13 anos. Em 2005 foi condecorada 
como Comendadora da Ordem de Mérito pelo Presidente da 
República Jorge Sampaio. Em 2011 criou a associação sem 
fins lucrativos Corações com Coroa, da qual é Presidente.

João Reis narrador

Actor desde 1989, João Reis trabalhou com os encena‑
dores ou em encenações de Ricardo Pais, Nuno Cari‑
nhas, João Lourenço, José Wallenstein, Luís Miguel Cin‑
tra, Giorgio B. Corsetti, Jorge Lavelli, Carlos Pimenta, Rui 
Mendes, Miguel Guilherme, Marcos Barbosa, António Pi‑
res, José Neves, Carlos Avillez, Duarte B. Ruas, Adriano 
Luz, Pedro Mexia, Mário Feliciano e Michel Van der Aa; 
em textos de Schnitzler, Shakespeare, Jarry, Ionesco, Ge‑
net, Fassbinder, Gil Vicente, Calderón, Botho Strauss, Ja‑
cinto L. Pires, Eric E. Schmitt, Bukowski, Thomas Otway, 
Pessoa, Duras, Shawn, Stoppard e Corneille, entre mui‑
tos outros. Entre Lisboa e Porto fez espectáculos em 
Guimarães, Braga, Viseu, Aveiro, Guarda, Torres Novas 
e Faro. Pelo Teatro Nacional São João, esteve em Roma, 
Reims, Madrid, Santiago de Compostela e São Paulo. En‑
cenou excertos das Três Cartas da Memória das Índias de 
Al Berto no Teatro São João em 1999 e Transacções de Da‑
vid Williamson no Teatro Maria Matos em 2009.

Foi actor em espectáculos da Orquestra Metropolita‑
na de Lisboa com música de Luís Tinoco e do Remix En‑
semble na Casa da Música com Michel Van der Aa. No 
cinema, foi actor em filmes de João Canijo, Fernando Lo‑
pes, Rita Azevedo Gomes, Ruy Guerra, Manoel de Olivei‑
ra, Vicente Alves do Ó, Luís Filipe Rocha, Edgar Pêra, Tia‑
go Guedes e Pedro Sena Nunes. Fez inúmeras séries e  
novelas para televisão. Foi co ‑responsável pelo projecto 
Os Sons, Menina!... – teatros radiofónicos, como realiza‑
dor e autor no âmbito de uma iniciativa do Teatro Nacio‑
nal São João.

orquestra sinfónica 
do porto casa da música
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3Ernst Toch

viena, 7 de dezembro de 1887

santa monica (califórnia), 1 de outubro de 1964

Pinocchio, uma abertura alegre

O compositor austríaco Ernst Toch estudou Filosofia, Me‑
dicina e Música, sendo o piano o seu principal instrumen‑
to. No ano de 1906 compôs uma Sinfonia de Câmara que 
ganhou o prémio Frankfurt/Main Mozart, dedicando ‑se, 
desde então, à composição como ocupação a tempo in‑
teiro. Após a Primeira Grande Guerra, prosseguiu estu‑
dos de Doutoramento vindo a leccionar no Conservató‑
rio de Mannheim. Após a subida de Hitler ao poder, em 
1933, Toch, que pertencia a uma família de judeus, procu‑
rou exílio em Paris e em Londres, onde começou a compor 
para o cinema. Dois anos mais tarde partiu para os Esta‑
dos Unidos, onde se fixou para sempre. Professor da Uni‑
versidade da Califórnia do Sul, em Los Angeles, Professor 
Convidado em Harvard, deixou um vasto legado de mú‑
sica sinfónica, sendo de destacar a sua Sinfonia nº 3, de 
1954, vencedora do prémio Pulitzer três anos mais tarde. 
De entre a sua música escrita para o cinema, destaca ‑se a 
partitura de Heidi, filme de 1937. Um ano antes, o célebre 
maestro Otto Klemperer estreava em Los Angeles a abertu‑
ra Pinocchio de Ernst Toch. Pinocchio, o personagem cria‑
do pelo italiano Carlo Collodi, fazia lembrar a Toch o ger‑
mânico Till Eulenspiegel.

A música de carácter ligeiro e alegre parece retratar di‑
ferentes episódios das aventuras de Pinocchio, o boneco 
de madeira talhado por Gepetto e que tem a particulari‑
dade de ver o seu nariz crescer sempre que mente.

rui pereira

Luís Tinoco

lisboa, 16 de julho de 1969

Contos fantásticos, para narrador e orquestra
(ver texto completo nas páginas 4 a 8)

Compus a partitura de Contos Fantásticos entre 2005 e 
2006, em resposta a uma encomenda da Orquestra Me‑
tropolitana de Lisboa, para ser estreada num projecto 
de “Contos Narrados” produzido em parceria com o São 
Luiz Teatro Municipal.

A escolha dos textos resultou, então, de uma pesquisa de 
histórias que combinassem elementos de humor e fanta‑
sia e que, simultaneamente, desafiassem os jovens leitores/
ouvintes a pensar e reflectir sobre os textos lidos/narrados.

Sempre apreciei o universo da literatura infantil. Con‑
fesso, porém, que o meu interesse foi em muitos casos 
estimulado pelo trabalho dos ilustradores/artistas plásti‑
cos e, no que se refere ao cinema de animação, pelo tra‑
balho dos animadores.

E foi, precisamente, através deste elemento visual que 
descobri as histórias do (ex ‑Monty Python) Terry Jones. 
No início da década 80, ele escreveu vários contos para 
ler à sua filha e muito desse trabalho encontra ‑se publi‑
cado em livros ilustrados por Michael Foreman (e outros 
ilustradores). Dois desses livros – Fairy Tales e Fantastic 
Stories – foram, então, a fonte de onde retirei os três con‑
tos que deram origem a Fantastic Tales (Contos Fantásti‑
cos): A Estrada Rápida, Três Pingos de Chuva e Tomás e o 
Dinossauro.

A peça foi estreada a 10 de Março de 2006, no palco do 
S. Luiz Teatro Municipal, com João Reis (narrador) e a 
OML dirigida por Cesário Costa. Foi, também, o ponto 
de partida para outro projecto de co ‑autoria com Terry 
Jones, o musical Evil Machines, que estreámos no mesmo 
palco dois anos mais tarde.

luís tinoco

Oliver Knussen

glasgow, 12 de junho de 1952

The Way to Castle Yonder, da ópera Higglety Pigglety Pop

Filho de um contrabaixista da Orquestra Sinfónica de 
Londres, Oliver Knussen foi um menino ‑prodígio que co‑
meçou a compor com apenas seis anos de idade. Aos 15 
anos dirigiu a sua própria Primeira Sinfonia no palco do 
prestigiado Royal Festival Hall. Estavam, assim, lançadas 
as suas carreiras de maestro e de compositor, actividades 
nas quais permanece uma das figuras mais reconhecidas 
a nível internacional.

A peça que escutamos hoje, The Way to Castle Yonder, 
resulta de uma compilação muito concisa dos interlú‑
dios orquestrais da ópera Higglety Pigglety Pop!, com 
base numa história do ilustrador e escritor de livros para 
crianças norte ‑americano Maurice Sendak (1928 ‑2012). 
Higglety Pigglety Pop! é uma espécie de Requiem teatral 
sobre a morte da sua cadela Jennie, relatando as aventu‑
ras após a sua partida. 

A viagem para a Grande Casa Branca é baseada numa 
ária que abre a ópera. Somos levados por um vagão de 
leite puxado por um cavalo e conduzido por um gato 
que não é mais do que o leiteiro. Pequena música fúne-
bre é uma passagem orquestral profundamente medita‑
tiva, inspirada na tradição da Trauermusik (música fúne‑
bre), na qual a cadela Jennie sonha com leões. Quando 
escutamos os sinos badalar ao longe, já quase consegui‑
mos avistar o Castelo Yonder aonde os vários persona‑
gens desta história procuram ir encavalitados nas costas 
de um leão. Será que algum dia vão conseguir? 



4Sergei Prokofieff

sontsovke (ucrânia), 23 de abril de 1891

nikolina gora (moscovo), 5 de março de 1953

Pedro e o Lobo, para narrador e orquestra

Pedro e o Lobo nasceram pela mão de Sergei Prokofieff. 
O próprio compositor escreveu o conto e a música. A 
ideia é muito simples e insere ‑se na tradição de Prokofieff 
participar em projectos educativos. Para que as crian‑
ças conhecessem melhor os instrumentos da orquestra, 
Prokofieff atribuiu ‑lhes personagens de uma estória: a 
flauta, com os seus floreados agudos, é o pássaro; o oboé 
e o seu som nasalado é o pato; o clarinete, com a sua me‑
lodia astuta, é o gato; o fagote, com a sua voz grave, é o 
avô; as ferozes trompas representam o lobo; os caçado‑
res são apresentados pelas madeiras e os sons das suas 
espingardas soam nos tímpanos e no bombo; o naipe das 
cordas tem a honra de representar o herói, Pedro.

Na versão original da obra, um narrador apresenta os 
instrumentos/personagens e conta todas as aventuras fa‑
zendo uma pequena introdução numa espécie de aguçar 
da imaginação do ouvinte. Numa quinta na Rússia, o pe‑
queno Pedro vive com o seu avô. Um dia, Pedro deixa o 
portão aberto e o seu amigo pato foge para o lago. Aí co‑
meça uma discussão com o pássaro: “Que raio de pássa‑
ro és tu que não sabes voar?” “Que raio de pássaro és tu 
que não sabes nadar?” Tudo isto decorre com o gato à es‑
preita que espera fazer uma boa refeição. Mas o verdadei‑
ro perigo é o lobo que se esconde na floresta…

rui pereira

Luís Tinoco: Contos fantásticos 
Sobre contos de Terry Jones

I. A Estrada Rápida

Havia em tempos uma estrada que nos levava onde 
quer que quiséssemos ir, muito mais depressa do que 
qualquer outra estrada.

Parecia uma estrada absolutamente vulgar. Mas no mo‑
mento em que a pisávamos, estávamos onde quer que 
quiséssemos ir... isto é, se soubéssemos para onde que‑
ríamos ir.

Infelizmente a maioria das pessoas não tinha bem a 
certeza. Agradava ‑lhes tanto a ideia de irem para qual‑
quer lado que frequentemente entravam na estrada an‑
tes de terem decidido de facto para onde é que queriam 
ir. E – quando se fazia isso – eis o que acontecia:

Entrava ‑se na estrada e começava ‑se a andar.
Por momentos parecia que se estava a andar em qual‑

quer estrada vulgar, mas depois, quando se avançava um 
pouco mais, via ‑se a paisagem a passar por nós como se 
fôssemos a correr – embora continuássemos a andar.

No momento seguinte, a paisagem acelerava, como se 
fôssemos num cavalo a galope, e mal dávamos por nós 
havia apenas uma mancha de cada lado, enquanto o 
mundo desaparecia à velocidade de um relâmpago, mais 
depressa do que a nossa vista podia ver...

E se não sabíamos para onde íamos, aquilo limitava ‑se 
a continuar cada vez mais depressa, mais depressa, [mais 
depressa] até que... de repente!...

Parava.

E quando se olhava em volta, eis o que se via: Nada. 
Nada à esquerda. Nada à direita. Nada em frente. Nada 

atrás. Nada… Nada, é como quem diz, excepto pessoas 
vagueando completamente perdidas.

Bom, esta é a história de uma rapariga, chamada Pa‑
poila, que entrou na Estrada Rápida, sem fazer a menor 
ideia para onde ia. No momento em que entrou para a Es‑
trada Rápida, pensou que alguma coisa ia acontecer, mas 
não podia imaginar o quê. A princípio, claro, foi como ca‑
minhar em qualquer outra estrada. Depois, antes de con‑
seguir perceber o que estava a acontecer, viu que a paisa‑
gem deslizava sibilando – como se ela fosse num cavalo 
a galope!

E no minuto seguinte, era tudo uma mancha – passan‑
do à velocidade do relâmpago de um lado para outro – 
tão depressa que ela não distinguia nada. Os campos não 
passavam de uma mancha verde. Vacas e carneiros eram 
como riscos castanhos e brancos. Aquilo continuou cada 
vez mais depressa, mais depressa [mais depressa] até 
que... de repente!... Parou.



5Papoila quase caía, tão repentino foi. Mas sacudiu a ca‑
beça e olhou em volta. E sabem o que viu? É verdade… 

Nada.
Nada à esquerda. Nada à direita. Nada em frente. Nada 

atrás. Havia imensas pessoas a vaguear por ali, mas ela 
via bem que andavam perdidas.

Papoila recompôs ‑se e disse: – Bom, pergunto a 
mim mesma onde estarei? – Depois saiu da estrada e 
encaminhou ‑se através do nada absoluto em direcção à 
linha do horizonte. 

Ao fim de algum tempo, viu alguma coisa ao longe, e ao 
aproximar ‑se viu que era um estranho edifício. Era alto 
como uma montanha e estava cheio de gente. Mas o que 
era realmente extraordinário era que o edifício não tinha 
interior! Era todo exterior!

Ao fundo, estava um homem a uma secretária.
– Pode dizer ‑me onde estou? – perguntou Papoila.
– Isto é Nenhum Sítio em Especial – respondeu o ho‑

mem. – Quer assinar o Livro de Hóspedes?
– Não assino o livro – disse Papoila – porque não vou fi‑

car, mas posso dar uma vista de olhos?
– Faça favor – disse o homem. – Não há aqui nada de 

especial.
Assim Papoila subiu as escadas que rodeavam todo o 

exterior do edifício.
No primeiro andar, encontrou uma família sentada em 

bancos a olhar para uma pedra.
– O que é que estão a fazer? – perguntou papoila.
– Estamos a observar uma pedra, respondeu a família 

toda, sem tirar os olhos da pedra. 
– A observar uma pedra? – disse Papoila. – Nunca tal 

ouvi. Não é horrivelmente aborrecido?
– Oh não! – exclamou o pai. 
– Mas as pedras não fazem nada – disse Papoila.
– Mas esta talvez faça! – exclamou a mãe.
– E nós seremos os primeiros a ver quando fizer! – ex‑

clamaram os filhos. – Porque não se junta a nós?
– Mas Papoila abanou a cabeça. – Eu posso não saber 

para onde vou, – disse ela – mas não me apanham a ob‑
servar pedras!

E lá continuou a subir a escada que rodeava o exterior 
do estranho edifício. Um pouco mais acima, encontrou 
um homem com uma vassoura, varrendo o chão com 
quanta força tinha.

– Desculpe – disse Papoila, – sabe dizer ‑me para onde vou?
– Digo ‑lhe assim que tiver acabado de limpar esta sala 

– disse ele, sem erguer uma só vez a cabeça.
– Mas ela já está o mais limpa possível! – exclamou Papoila.
– Oh não! – disse o homem da vassoura. – Veja! Está ali 

outro grão de poeira!
– Bem, – disse Papoila – eu não posso ficar à espera de 

que o senhor acabe de limpar uma sala que já está limpa.
– Mas ouça! – exclamou o homem. – Se pegasse naquela 

outra vassoura, acabávamos em metade do tempo!
– Lamento – disse Papoila. – Metade de nada continua 

a ser nada!
E com isto continuou a subir a escada que rodeava o ex‑

terior da estranha casa.

Bom, ela subiu, subiu até que finalmente chegou a um 
lugar que estava cheio de gente deitada de costas e a boca 
toda aberta.

– Desculpem! – disse Papoila. – Estou a ver se descubro 
para onde vou. Podem ajudar ‑me?

Mas as pessoas continuaram de costas deitadas no 
chão e não fecharam a boca nem por um minuto.

Mas uma delas disse: – Ós ão odemos audar ‑te. Amento.
– Ós ão odemos audar ‑te? – disse Papoila. – Ah! Quer 

dizer “Nós não podemos ajudar ‑te!”
– É isso – disse o homem.
– Bem, digam ‑me só o que estão a fazer, e depois eu 

continuo o meu caminho – disse Papoila.
– Ós amos oservar otas de uva – disse o homem.
– Otas de uva? – disse Papoila. – Oh!, Estão a observar 

gotas de chuva! Mas não está a chover.
– Ma ai over – disse o homem.
– Hoje não – disse Papoila.
– É áua aravilhosa! – disse o homem.
– Tenho a certeza de que é água maravilhosa, – respon‑

deu Papoila – mas eu vou andando.

Bom, não precisou de subir muito mais, e de repente 
encontrou ‑se mesmo no topo do estranho edifício. E dali 
conseguia ver quilómetros e quilómetros a toda a volta. E 
lá muito longe, conseguiu ver uma casinha, onde estava 
uma mulher a trabalhar na cozinha.

– Espera aí! É para ali que eu vou! – exclamou ela.
E desceu a correr do edifício o mais depressa que po‑

dia, passando os Bocas ‑Abertas, o Homem da Vassoura, 
os Observadores de Pedra e o Homem da Porta. Depois 
continuou a correr e só parou quando chegou à Estrada 
Rápida.

– Vou para casa! – gritou ela, e começou a andar. E mal 
tinha dado meia dúzia de passos… lá estava ela – em casa!

–Bem, – disse Papoila enquanto ajudava a mãe a pre‑
parar o jantar – pelo menos já sei para onde vou de futu‑
ro, só vou para onde possa fazer algo de útil! E ainda vos 
digo outra coisa, também sei para onde não vou! E, o que 
é mais, não volto a apanhar a Estrada Rápida para sítio 
nenhum!

II. Três Pingos de Chuva

Um pingo de chuva, enquanto caía de uma nuvem, dis‑
se para outro pingo ao lado dele: “Sou o maior e o melhor 
pingo de chuva do céu!”

“Tu és, na verdade, um belo pingo de chuva” – 
respondeu ‑lhe o segundo – “mas não tens, nem de per‑
to, uma forma tão bonita como eu. Na minha opinião, é 
a forma que conta e, por isso, o melhor pingo de chuva 
do céu sou eu.”

Replicou o primeiro pingo: “Vamos resolver isto de 
uma vez por todas.”

Perguntaram então a um terceiro pingo de chuva qual 
dos dois era o melhor. O terceiro pingo, porém, afirmou: 
“Que disparates estão para aí a dizer os dois! Tu podes ser 
um grande pingo e tu tens seguramente uma forma mui‑
to bonita mas, como toda a gente sabe, a pureza é que 



6conta – e eu sou sou mais puro do que qualquer um de 
vocês. Por isso, eu sou o melhor pingo do céu!”

Então... antes que os outros pingos tivessem tido tem‑
po de lhe dar qualquer resposta, os três chegaram à ter‑
ra, ficando todos misturados numa grande poça de lama.

III. Tomás e o Dinossauro

Um rapazinho chamado Tomás ouviu uma vez ruídos 
estranhos vindos do velho depósito de madeira que fica‑
va ao fundo do seu jardim. Um dos ruídos parecia ‑se um 
bocado com a sua Tia ‑Avó Quitéria a respirar por um me‑
gafone. Havia também uma espécie de som de raspar ou 
chocalhar, que se assemelhava um bocado a alguém a es‑
fregar diversas fichas gigantes do jogo da pulga umas nas 
outras. Havia também uma espécie de ruído trovejante 
que podia ser um pequeno vulcão a entrar em erupção 
num marco de correio. Havia também uma espécie de 
ruído de arranhar – assim como que um rato do tamanho 
de um rinoceronte a tentar não assustar o gato.

Tomás disse para consigo: – Se eu não soubesse que 
não pode ser, diria que parece mesmo que temos um di‑
nossauro a viver no depósito de madeira.

Por isso trepou para um caixote e espreitou pela janela 
do depósito de madeira – e sabem o que ele viu?

– Caramba! – exclamou Tomás. – É um Estegossáurio!
Tinha a certeza absoluta, e sabia também que embora 

tivesse um aspecto feroz, estes dinossauros só comiam 
plantas. Apesar disso, para jogar pelo seguro, correu ao 
seu quarto e foi procurar “Estegossáurio” num dos seus 
livros acerca de dinossauros.

– Eu sabia que tinha razão! – disse ele quando o encontrou.
Depois leu a parte acerca de ele ser vegetariano, e veri‑

ficou as provas arqueológicas de tal facto. Pareciam bas‑
tante convincentes.

– Só espero que eles tenham razão – murmurou Tomás 
para consigo, enquanto abria a porta do depósito de ma‑
deira. – Quer dizer, após sessenta milhões de anos era 
muito fácil confundir um vegetariano com um monstro 
carnívoro!

Abriu a porta do depósito de madeira com muita caute‑
la, e espreitou.

Não havia dúvida de que o Estegossáurio tinha um ar 
feroz. Tinha enormes placas de osso no dorso e perigosos 
espigões nas extremidades da cauda. Por outro lado, não 
parecia estar muito bem. Tinha a cabeça deitada no chão, 
e da boca saía ‑lhe um ramo com folhas estranhas e bagas 
vermelhas. O som trovejante (como o do vulcão no mar‑
co do correio) vinha do seu estômago. De vez em quando 
o Estegossáurio arrotava e gemia levemente.

– Está com indigestão – disse o Tomás para consigo. – 
Coitado! – E entrando deu uma palmadinha na cabeça do 
Estegossáurio.

Foi um erro. O Estegossáurio podia ser apenas um co‑
medor de plantas, mas tinha nove metros de compri‑
mento, e assim que Tomás lhe tocou ele ergueu ‑se nas 
patas traseiras – levando consigo a maior parte do depó‑
sito de madeira.

Se aquilo já tinha um aspecto bastante aterrador quan‑

do estava com a cabeça deitada no chão, podem imaginar 
como parecia muito mais terrível quando se elevou nove 
metros acima de Tomás.

– Não tenhas medo! – disse o Tomás para o Estegossá‑
urio. – Eu não te faço mal. 

O Estegossáurio deu um rugido… bem, de facto não 
foi tanto um rugido mas mais um balido extremamen‑
te alto: “Baaa bAAA – bAAA!” rugiu ele e voltou a cair so‑
bre as quatro patas. Tomás mal conseguiu dar um sal‑
to para fora do caminho, enquanto metade do depósito 
de madeira vinha abaixo com ele, e se desfazia em lascas 
à volta do Estegossáurio. Ao mesmo tempo, o chão tre‑
meu quando a cabeça da enorme criatura voltou a tom‑
bar no solo.

Mais uma vez Tomás tentou dar ‑lhe uma palmadinha 
na cabeça. Desta vez o Estegossáurio ficou quieto, mas 
um olho de lagarto fitou Tomás fixamente, e a barriga 
trovejou de novo. 

– Deves ter comido alguma coisa que não te caiu bem 
– disse Tomás, e pegou no ramo que estivera na boca do 
dinossauro.

– Nunca vi bagas como estas – disse Tomás. O Estegos‑
sáurio lançou um olhar terrível ao ramo.

– Foi isto que te fez dores de barriga? – perguntou To‑
más.

O Estegossáurio virou ‑se quando Tomás lhe ofereceu 
o ramo.

– Não gostas, pois não? – disse Tomás. Pergunto a mim 
mesmo ao que saberá isto.

Enquanto examinava as estranhas bagas vermelhas, 
Tomás pensou para consigo: – Ninguém prova estas ba‑
gas há sessenta milhões de anos… Provavelmente ne‑
nhum ser humano as provou alguma vez.

De certa forma a tentação de experimentar uma das ba‑
gas era enorme, mas Tomás disse a si próprio que não 
fosse estúpido. Se tinham provocado dores de barriga 
a uma criatura imensa como o Estegossáurio, podiam 
muito bem ser mortais para um animal pequeno como 
Tomás. E contudo… elas tinham um aspecto tão… tenta-
dor…

– Bem, pergunto a mim mesmo como te darias com ve‑
getais do século XX? – disse Tomás, arrancando um dos 
nabos do pai. Ofereceu ‑o ao dinossauro. Mas o Estegos‑
sáurio virou a cabeça, e depois – de repente e sem qual‑
quer razão aparente – mordeu a outra mão de Tomás.

– Ui! – exclamou Tomás, e bateu no nariz do dinossau‑
ro com o nabo.

– BaaA! – rugiu o Estegossáurio, e deu uma dentada no 
nabo.

Com um pedaço de nabo na boca, o Estegossáurio co‑
meçou a mastigar. Depois, de repente, cuspiu tudo.

– É esse o vosso problema – disse Tomás. – Têm de 
aprender a adaptar ‑se… senão…

Tomás deu por si a fitar novamente as estranhas bagas 
vermelhas.

– Sabes, – principiou Tomás dirigindo ‑se de novo ao 
Estegossáurio – nós seres humanos estamos dispostos a 
modificar os nossos hábitos… é por isso que temos tan‑
to êxito… experimentamos comidas diferentes… na ver‑
dade… gostava saber a que é que sabem frutos de há ses‑
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O Estegossáurio estava a dar marradinhas no braço de 

Tomás com o nariz.
– Queres experimentar outra coisa? – perguntou To‑

más, e arrancou uma pastinaca do canteiro dos legu‑
mes. Mas antes de conseguir regressar para junto do Es‑
tegossáurio, ele pusera ‑se de pé com esforço e começara 
a mastigar ruidosamente as roseiras premiadas do pai.

– Ei! Não faças isso! O meu pai fica furioso! – gritou To‑
más. Mas o Estegossáurio estava a acabar rapidamente 
com as rosas. E não havia realmente nada que o Tomás 
pudesse fazer.

Bateu na perna do Estegossáurio, mas ele apenas agi‑
tou a imensa cauda, e Tomás teve sorte em escapar por 
centímetros aos espigões ossudos das extremidades.

– Tens aí uma cauda mortífera! – exclamou Tomás, e 
resolveu manter uma distância respeitável em relação ao 
monstro. 

Foi nesse momento que fez a coisa mais louca que já fi‑
zera na vida. Mais tarde não soube explicar porque o fi‑
zera. Limitou ‑se a fazê ‑lo. Não o devia ter feito, mas fez… 
Arrancou uma das estranhas bagas vermelhas e meteu‑
‑a na boca.

Ora isto é uma coisa que vocês nunca devem fazer – se 
não sabem o que as bagas são – porque algumas bagas, 
como a da silva ‑macha, são realmente venenosas.

Mas Tomás arrancou uma das bagas com sessen‑
ta milhões de anos, e comeu ‑a. Era muito azeda, e ele 
preparava ‑se para a cuspir, quando reparou que havia 
algo que não estava certo…

O jardim estava a andar à roda. Tomás estava perfeita‑
mente imóvel, mas o jardim… na verdade, até onde ele 
podia ver, todo o mundo… estava a andar à roda, a princí‑
pio lentamente, e depois mais e mais depressa… até que 
todo o mundo girava em redor dele como um furacão – 
cada vez mais depressa, mais depressa, mais depressa e 
tudo começou a ficar numa mancha. Ao mesmo tempo 
ouvia ‑se um ruído ensurdecedor – como se todos os sons 
do mundo tivessem sido misturados – cada vez mais alto 
e mais rápido e mais alto até que se ouviu um guincho!… 
e tudo parou. E Tomás conseguiu ver outra vez onde esta‑
va… ou melhor, onde não estava… porque a primeira coi‑
sa que percebeu foi que já não estava no seu jardim… ou, 
se estava, não via os destroços do depósito de madeira, 
nem a horta do pai nem a casa. Nem via o Estegossáurio.

No sítio em que deviam estar as roseiras havia uma 
poça de lama quente a borbulhar. E em lugar da casa ha‑
via uma floresta com as árvores mais altas que Tomás já 
vira. Para a sua direita, onde a roupa dos Silva estivera a 
secar, havia um pântano onde se evolava vapor.

Mas a coisa mais interessante para Tomás era a coisa 
em que ele se encontrava. Era uma espécie de cratera es‑
cavada no solo, e estava debruada por cerca de uma dúzia 
de ovos com um feitio estranho.

“Caramba!” exclamou Tomás para consigo. “Voltei à 
época Jurássica! Há 150 milhões de anos atrás! E, segun‑
do parece, aterrei em cheio num ninho de dinossauro!”

Nessa altura ouviu um guincho ensurdecedor, e da flo‑
resta saiu um enorme lagarto a correr nas patas trasei‑
ras. E ia direito a Tomás! Bem, Tomás não esperou para 

ver em que paravam as modas – virou ‑se e desatou a cor‑
rer. Mas assim que começou a correr compreendeu que 
não adiantava. Tinha tantas probabilidades de conseguir 
correr mais do que o lagarto como de lhe ensinar latim (o 
que, como nem ele próprio sabia a língua, era altamen‑
te improvável).

Tomás não dera mais do que meia dúzia de passos 
quando a criatura alcançou o ninho. Tomás fechou os 
olhos. Sabia que no instante seguinte sentiria as garras 
curvas da criatura à volta do pescoço. Mas continuou a 
correr… e a correr… e nada aconteceu.

Tomás acabou por se virar e viu que o seu perseguidor ti‑
nha parado no ninho e estava atarefado com qualquer coisa.

– Está a comer os ovos! – exclamou Tomás. – É um come‑
dor de ovos… um Ovirrapinador! Devia tê ‑lo reconhecido!

Mas antes de ter tempo de se censurar, sentiu os pés a 
afundarem ‑se, e uma desconfortável sensação quente pe‑
las pernas acima. Tomás olhou para baixo e viu que tinha 
corrido para dentro do pântano.

– Socorro! – gritou Tomás. Mas era óbvio que o Ovirra‑
pinador sabia tão pouco de [português] como de latim, e 
Tomás sentiu as pernas a enfiarem ‑se cada vez mais na 
lama borbulhante.

Tomás ergueu os olhos e viu o que lhe pareceram lagar‑
tos voadores deslizando velozmente por cima da sua ca‑
beça. Desejou poder agarrar ‑se a uma daquelas caudas 
compridas e içar ‑se do pântano, mas – enquanto pensa‑
va nisso – as pernas enterraram ‑se ‑lhe até aos joelhos. E 
percebeu de repente que a lama não estava só quente – 
estava a ferver!

A sua única hipótese era agarrar a folhagem de uns fe‑
tos ali próximos. Com as últimas réstias de energia, To‑
más esticou ‑se e conseguiu agarrar as pontas. O feto era 
mais rijo e mais forte do que os fetos modernos, mas 
também lhe magoou a mão. No entanto ele aguentou, e 
lenta e dolorosamente, centímetro a centímetro, conse‑
guiu içar ‑se agarrado à folhagem do feto até que final‑
mente conseguiu libertar ‑se do pântano.

– Isto não é lugar para mim! – exclamou Tomás e, nesse 
momento, o céu ficou vermelho, como se um vulcão dis‑
tante estivesse em erupção.

– Valha ‑me Deus! – disse Tomás. – Como é que eu saio daqui?
Mas no mesmo instante em que disse isto arrependeu‑

‑se, porque aconteceu a coisa mais maravilhosa. Pelo me‑
nos era maravilhosa para Tomás, porque ele se interessa‑
va particularmente por essas coisas.

Ouviu uma tremenda agitação na floresta. Houve es‑
talar de ramos e rugidos e guinchos e berros. Um ban‑
do completo de Pterodáctilos voou para fora das árvores 
com guinchos horríveis. A criatura alagartada parou de 
comer ovos e virou ‑se para olhar. Do meio da floresta veio 
o mais terrível rugido que Tomás já ouvira. O chão tre‑
meu. A criatura alagartada berrou, deixou cair o ovo que 
estava a devorar e fugiu o mais depressa que pôde. De‑
pois saiu da floresta outro dinossauro, seguido de outro 
e outro e outro. Grandes, pequenos, alguns correndo a 
quatro patas, alguns em duas. Todos com ar aterroriza‑
do, a guinchar e a uivar.

Tomás trepou a uma árvore próxima para lhes sair do 
caminho.
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Teriodontes! Iguânidas! Oh! E olhem: um Platissauro!

Tomás mal podia acreditar na sua sorte. “Imaginem ver 
tantas espécies diferentes de dinossauros ao mesmo tem‑
po!” disse ele para consigo. “Pergunto mesmo para onde 
irão eles?” Mal acabara de dizer tais palavras quando des‑
cobriu. CRACK! Tomás quase caiu da árvore. CRACK! O 
chão tremeu, quando subitamente – da floresta – emer‑
giu a criatura mais horrível que Tomás já vira ou que al‑
gum dia chegaria a ver.

– Bolas! – disse Tomás. – Eu devia ter adivinhado! Um 
Tiranossaurus Rex! O meu dinossauro preferido!

O monstro saiu para a clareira. Era maior que uma 
casa, e deslocava ‑se em cima de duas pernas pesadas. Os 
seus dentes perigosos brilhavam vermelhos à luz flame‑
jante do céu.

O curioso é que Tomás pareceu esquecer todo o seu 
medo. Estava tão dominado pela visão do maior de todos 
os dinossauros que achou que tudo o resto era insignifi‑
cante, incluindo ele próprio.

Todavia, no momento seguinte todo o seu medo voltou 
como uma vingança, pois o Tiranossaurus Rex estacou 
junto da árvore em que Tomás estava escondido. A sua 
enorme cabeça assomava logo acima de Tomás e da árvo‑
re, e fazia ambos tremer como gelatina. Antes de perce‑
ber o que estava a acontecer, Tomás viu de repente o Tira‑
nossaurus estender as garras dianteiras e puxar a árvore 
na sua direcção. No instante seguinte, Tomás descobriu 
que o ramo a que se agarrava tinha sido arrancado da ár‑
vore, e ele estava a ser elevado doze metros acima do solo 
nas garras do Tiranossauros Rex!

Tomás ficou demasiado aterrado para ter medo. 
Penetrou ‑o uma espécie de calma enquanto a criatura o 
voltava e cheirava – como se não tivesse a certeza se To‑
más seria comestível.

– Vai descobrir depressa! – exclamou Tomás, ao sentir‑
‑se erguido em direcção àquelas terríveis mandíbulas. 
“Aposto”, pensou Tomás, “que sou o único rapaz da mi‑
nha escola a ter alguma vez sido comido pelo seu dinos‑
sauro preferido!”

Sentia o bafo do monstro na pele. Via o olho brilhante 
a fixá ‑lo. Pressentia que as mandíbulas estavam mesmo a 
abrir ‑se para o fazer em pedaços, quando… Ouviu ‑se uma 
pancada surda. 

A cabeça do Tiranossaurus endireitou ‑se rapidamente, 
e ele voltou ‑se, e Tomás sentiu ‑se a cair no espaço.

O ramo atenuou ‑lhe a queda, e ao erguer ‑se viu que 
algo pesado aterrara nas costas do Tiranossaurus. O Ti‑
ranossaurus saltara surpreendido e agora estava a ten‑
tar arrancar e despegar a coisa que lhe aterrara em cima. 

E enquanto se recompunha, Tomás percebeu subita‑
mente o que era que tinha aparentemente caído do nada 
em cima do monstro carnívoro. Será que vocês são capa‑
zes de adivinhar o que era?… Era o velho amigo de To‑
más, o Estegossáurio – completo com pedaços do depósi‑
to de madeira do jardim ainda enfiados nas suas placas, e 
o ramo de bagas vermelhas a sair da boca.

– Deve ter desistido de comer as rosas do meu pai e vol‑
tado às bagas! – exclamou Tomás. E, nesse preciso mo‑
mento, Tomás ficou capaz de bater em si próprio. – Sou 

um idiota! – gritou ele. Porque de repente reparou que a 
árvore a que trepara não era senão a árvore mágica – com 
as suas folhas de feitio estranho e bagas vermelho ‑vivo.

Mas quando estendia a mão para apanhar uma baga que 
o faria de novo avançar no tempo, deu por si às voltas no 
ar, porque a cauda do Tiranossaurus lhe bateu nas costas.

Os monstros ergueram ‑se nas patas traseiras, e luta‑
ram com os dentes, os espigões e as garras, e balouçaram 
e oscilaram por cima da cabeça do Tomás, até que o Ti‑
ranossaurus atacou com as suas mandíbulas selvagens, e 
arrancou um pedaço de carne ao Estegossáurio.

O Estegossáurio começou a cair para a frente… como 
que em câmara lenta… directamente para o sítio onde 
Tomás estava agachado.

E Tomás teria certamente ficado esmagado debaixo da 
criatura, se não tivesse descoberto – nesse preciso ins‑
tante – que tinha ainda na mão um ramo quebrado das 
bagas vermelhas. E enquanto o monstro desmoronava 
para cima dele, ele enfiou uma baga na boca e trincou ‑a.

Mais uma vez o mundo começou a girar à sua volta. Os 
dinossauros a lutar, a floresta, o pântano de lama borbu‑
lhante, o céu flamejante – tudo girava à sua volta num 
crescendo de ruído e depois… subitamente!… Lá estava 
ele de novo no seu jardim. A roupa dos Silva continua‑
va pendurada na corda. Lá estava a sua casa, e lá vinha o 
pai descendo o carreiro em direcção a ele com ar de pou‑
cos amigos.

– Pai! – gritou Tomás. – Não consegues adivinhar o que 
aconteceu!

O pai de Tomás olhou para o depósito de madeira des‑
feito, para o canteiro dos vegetais escavado e depois para 
as suas rosas premiadas espalhadas por todo o jardim. 
Depois olhou para Tomás:

– Não, meu rapaz, – disse ele – acho que não. Mas sem‑
pre te digo… é melhor que seja uma história muito boa!

Nota: Se vocês estão a perguntar porque é que nunca 
mais se ouviu falar da árvore mágica das bagas vermelho‑
‑vivo, bem, o Estegossáurio caiu em cima dela e esmagou‑
‑a e, lamento, mas era a única da sua espécie.

Oh! O que aconteceu ao Estegossáurio? Bem, tenho 
o prazer de vos poder dizer que ele acabou ganhando o 
combate com o Tiranossaurus Rex. Na verdade, foi a úni‑
ca vez que um Estegossáurio venceu um Tiranossaurus. 
Isso deveu ‑se ao facto de aquele Tiranossaurus ter senti‑
do de repente uma sensação de “déja ‑vu” e ter tido de fu‑
gir para ir buscar consolo junto da mãe (porque afinal ele 
era apenas um jovem Tiranossaurus Rex). Assim, o Este‑
gossáurio lá continuou até ser pai de seis jovens saudá‑
veis Estegossáurios e Campeão de Sova ‑de ‑Cauda do Ju‑
rássico onde agora é Matosinhos!


