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Joaquim entrou na sala com notícias:
— O professor novo chega amanhã.
Marília, assumindo aquele arzinho de superiori-

dade que tanto irritava os outros, respondeu:
— Quem vai chegar é o novo professor. Tu falas-

-te em professor novo e ele pode ser velho.
— Muito gostas tu de te armar em esperta.
— Gosto de ser rigorosa.
— Qualquer dia, ninguém tem paciência para te 

aturar.
Ela encolheu os ombros, e os colegas trocaram 

olhares enfastiados.
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No dia seguinte, a turma plantou-se junto ao 
portão da escola, à espera da pessoa que vinha 
substituir a professora Eugénia, e tentavam adivinhar 
quem lhes calhara em sorte.

À hora prevista, viram chegar um rapaz alto  
e magro que se deslocava de bicicleta. Era o pro-
fessor. Sorridente, a todos agradou desde o primeiro 
instante.

— Sou o professor Jorge. E vocês? 
A voz, a maneira de falar, a boa disposição, tudo 

contribuía para criar um ambiente descontraído.
— Lembra um monitor do campo de férias.
— Acho que este ano vou gostar muito mais das 

aulas.
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De facto, as aulas ganharam novo ritmo, por-
que o professor não se limitava a ensinar: conversa-
va com eles, obrigando-os a pensar em vários tipos 
de assuntos.

Um dia perguntou se sabiam quantos jardins 
havia perto da escola.

— Quantos, não sei. Mas o Jardim da Estrela 
não fica longe.

— E o Jardim Gulbenkian?
Uns disseram que conheciam, outros que não. 

Ele então explicou-lhes:
— Os jardins são espaços maravilhosos para 

brincar, jogar à bola, conversar, descansar. E sobre-
tudo para respirar porque, como sabem, as plantas 
verdes fornecem o oxigénio indispensável à vida. Por 
tudo isso, lembrei-me de que podíamos organizar  
visitas de estudo aos jardins mais próximos. Uma por 
semana. Que acham?

— Que sim!
— Ótimo. Já agora, recomendo que venham 

equipados para observar pássaros. Quem tem binó-
culos em casa?

Vários alunos levantaram o braço.
— Não se esqueçam de os trazer.
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A ideia de sair da escola em grupo é sempre ali-
ciante. Nunca mais pararam de fazer projetos. Uma 
tarde, depois das aulas, a Bruna procurou o profes-
sor e falou-lhe em tom de confidência:

— A Gigi se calhar não pode ir connosco.
— Porquê?
— Porque o ano passado fizemos um passeio  

e ela, coitada, ficou em casa. A mãe tem a mania 
dos acidentes e não a deixou ir no autocarro.

— Se o problema é esse, está resolvido, pois ten-
ciono ir a pé.

— Se formos a pé, ficamos cansadíssimos.
— Tu não gostas de caminhar?
— Gosto. Mas só costumo passear a pé no campo.
O professor passou-lhe a mão pelos cabelos, 

num gesto carinhoso.
— Tenho de ir embora. Amanhã falamos, está 

bem?
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Não esperava que Bruna se pusesse a man-
dar mensagens aos colegas sobre a caminhada  
a pé pela cidade de Lisboa, mas foi o que ela fez. 
De modo que, à primeira hora da manhã, já a turma 
estava em polvorosa.

— A pé? Que estafa!
Enfim, reclamações para aqui, queixumes para 

acolá, só mesmo alguém calmo e paciente como  
o professor Jorge os aturava. Quando lhe pareceu 
que podia intervir, fez sinal para se calarem e per-
guntou:

— Estão de perfeita saúde, não estão?
— Estamos.
— Nesse caso, digam-me por que motivo não 

podem andar.
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Como nenhum deles respondeu, o professor fez 
outra pergunta:

— Já participaram em campos de férias?
— Sim — respondeu a Joana.
— E nós também — disseram os gémeos. — Somos  

escuteiros, vamos sempre acampar no verão.
— E nos acampamentos não se fazem caminha-

das?
— Fazem.
— Longas?
— Às vezes durante todo o dia.
— E aguentam?
— Claro.
— Até gostamos, mas no campo é diferente.
— Ai sim? Que eu saiba, na cidade também se 

organizam provas de corta-mato. Nunca participa-
ram?

— Participámos.
— Então, pelos vistos, nada impede as caminha-

das que proponho e que fazem tão bem à saúde, 
pois não?

— Não.
— Nesse caso, está combinado, vamos a pé. 

Não se esqueçam do lanche e venham de olhos bem 
abertos para não deixarem escapar nada. As desco-
bertas esperam-nos a cada esquina.
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Apesar do tom afirmativo, ainda houve quem  
ficasse com dúvidas, que depressa se desvaneceram 
no dia da primeira visita de estudo. O tempo estava 
ótimo, soube-lhes lindamente meterem-se ao cami-
nho e, de facto, surpresas não faltaram. A primeira 
foi uma casa, com janelas de modelo antigo e varan-
das de ferro forjado. Marília, ultimamente mansa que 
nem um cordeiro, chamou a atenção dos colegas.

— Olhem que casa bonita!
Pararam a observar a fachada, todos quiseram 

tirar fotografias.
— Tinham passado por aqui e nunca viram esta 

casa? Não admira. Porque quem se desloca de carro 
nem repara no que o rodeia.

— Tem razão, professor.
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Marília continuava a tirar fotografias, chama-
ram-na, aproximou-se.

— Sabem o que pensei? Que esta casa podia 
ter pertencido a princesas tão belas que nem saíam 
à rua.

— Tinha mais graça que não saíssem por serem 
horrendas.

O professor mostrava-se divertido.
— Resolveram inventar histórias?
— Eu gostava. Acha que consigo?
— Acho que sim. Escreves bem, sabes usar as 

palavras, tenta.
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Adiante, o motivo do espanto foi outro: lojas an-
tigas, uma das quais com data.

— Existe há cem anos.
— E não é a única. Há outras da mesma épo-

ca. São as chamadas «lojas com história». Vejam os  
letreiros: padaria, mercearia, drogaria, retrosaria.

Nenhum deles sabia o que era uma retrosaria, 
mas bastou olharem a montra para ficarem esclare-
cidos: loja que vende botões, linhas, agulhas, fivelas, 
alfinetes, etc.

O passeio continuou tal como o professor Jorge 
previra: todos deliravam e as surpresas foram tantas 
que acabaram por não ir ao jardim.
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De regresso à escola, falaram com entu-
siasmo de tudo o que tinham visto. Não se can-
savam de gabar a boa resistência física, ga-
rantindo que, por aquele andar, no fim do ano 
seriam atletas de primeira. E todos, mas todos, 
queriam fazer mais visitas de estudo a pé.

— Pode ser amanhã?
— Eu disse que íamos uma vez por semana 

e é isso que vamos fazer.
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No passeio seguinte, foram diretamente para o 
Jardim da Estrela e por lá se divertiram imenso a fo-
tografar o coreto, o lago, as árvores frondosas que 
servem de poiso a várias espécies de pássaros — uns 
mais comuns como pombos e pardais, outros bas-
tante invulgares.

— Usem os binóculos para verem melhor aque-
les ali de plumagem verde, rabo comprido e bico 
vermelho. Vejam aqui este livro sobre pássaros para 
os conseguirem identificar. 
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— São periquitos!
— Acertaram. São periquitos naturais de países 

longínquos que alguém trouxe de barco para Lisboa 
e que fugiram da gaiola.

— Devia ser uma gaiola gigantesca, para trazer 
tantos periquitos!

— Agora são imensos, mas quando fugiram da 
gaiola eram poucos. Depois adaptaram-se, fizeram 
ninhos, puseram ovos, tiveram filhos e deram origem 
a estes bandos.

— Que engraçado!
Encantados, não queriam afastar-se dali. Só a 

fome os arrastou para a zona das merendas, onde 
lancharam, enquanto bombardeavam o professor 
sempre com a mesma pergunta:

— Quando é a próxima visita?
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Na semana seguinte, o professor levou-os ao 
Jardim Gulbenkian. Deram bocadinhos de pão aos 
patos que nadavam no lago e, num pequeno audi-
tório ao ar livre, que sorte!, estava um grupo de mú-
sicos a ensaiar.

— Podemos assistir?
— Podem. Sentem-se nas bancadas.
João foi o aluno que mais gostou do espetáculo 

inesperado. À saída, confidenciou ao professor que 
um dia haveria de ser músico.
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Outro local que visitaram foi o Campo Grande. 
Sendo mais distante, o professor perguntou se quere-
riam vir de autocarro; não quiseram.

— Já estamos habituados a andar a pé, cada 
vez temos maior resistência física.

Lá foram então a pé, em boa conversa, aten-
tos ao que os rodeava, porque tinham aprendido a 
observar, ou, como lhes dizia o professor, a ver com 
olhos de ver.
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Apesar da longa caminhada, assim que pisa-
ram o enorme relvado, largaram numa correria, e o 
professor atrás deles.

— Ei! O que é que vos deu?
— Deu-nos vontade de treinar!
— O professor, com as suas passeatas, transfor-

mou-nos em campeões!
— O professor Jorge é um professor de cinco es-

trelas!
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