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O “A” grande andava muito cansado ultimamente, pelo que resolveu marcar uma 
consulta no médico.

Quando chegou o dia, o “A” entrou na sala de espera do consultório e dirigiu-se a 
uma senhora, que era a assistente do médico. Preencheu um questionário, com 
os seus dados pessoais, e depois sentou-se numa cadeira à espera da sua vez.

Passados uns quinze minutos, a assistente chamou-o e disse-lhe que o Senhor 
Doutor o iria atender. O “A” seguiu-a até à porta do consultório e mal entrou o 
médico cumprimentou-o e pediu-lhe para se sentar.

— Então, Senhor “A”, de que se queixa? — perguntou-lhe o médico.

— Sabe, Senhor Doutor, ultimamente ando muito, mas mesmo muito cansado 
— respondeu o “A”.
— Vamos então para a sala ao lado e vai deitar-se para eu o observar — disse 
o médico.

O “A” foi atrás do médico e deitou-se numa cama muito alta. O médico vestiu 
uma bata branca, colocou um aparelho nos ouvidos que tinha um cabo comprido 
e uma coisa redonda no fim. Com aquela coisa esquisita, começou a colocar a 
parte redonda nas costas do “A” dizendo-lhe para respirar fundo e também fez 
a mesma coisa, mas agora no peito do “A”. A seguir pegou num objeto muito 
pequeno e começou a observar os ouvidos do “A”. Depois, pegou numa coisa, 
que parecia um pau de gelado, e pediu ao “A” para abrir a boca e dizer: AHHH-
HHHHHHHHHH! e terminou vendo-lhe a temperatura.

— Bem, Senhor “A”, não vejo nada de mal, parece-me que não está doente — 
disse o médico.

— Mas Senhor Doutor, o Senhor não está a entender, eu sei que não estou doente, 
apenas me sinto muito cansado — respondeu o “A”.

— Mas cansado porquê? — Perguntou-lhe o médico;

O              grande 
andava muito cansado
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— Como sabe, eu sou a primeira letra do alfabeto, o que traz muita responsabi-
lidade! Tenho de ser sempre o primeiro a chegar a todo lado e, como se isso não 
bastasse, o Senhor Doutor já viu quantas páginas no dicionário existem só com 
a letra A? São imensas as palavras que começam comigo e eu estou sempre a 
ser escrito e nunca posso descansar! — disse o “A”.

— Mas eu sou apenas um médico e não tenho poderes para alterar o alfabeto, o 
Senhor “A” tem de ver o lado positivo. Apesar de serem muitas as palavras que 
começam por A, algumas são também as mais bonitas. Tem, por exemplo, as 
palavras: Amizade, Amor, Ajudar, Aprender e tantas mais… — disse o Senhor 
Doutor.

O “A”, vendo que nem o médico poderia resolver o seu cansaço, despediu-se 
dele e saiu do consultório.

Na rua, sentiu-se desapontado, pois pensava que os médicos teriam a solução 
para o seu problema. Quando chegou a casa, foi-se deitar na cama e dormiu até 
de manhã. 

Ao levantar-se, sem forças, caiu e ficou de pernas para o ar. Ao ver a sua figura 
no espelho do quarto teve uma ideia. Tomou o seu pequeno-almoço e saiu pela 
porta a caminho da casa de uma letra sua amiga. Quando chegou ao seu destino 
tocou à campainha.
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— Olá “A”, há tanto tempo que não te via — disse a letra”V”.

— Pudera — respondeu o “A” — estamos tão longe no alfabeto e são tão poucas 
as palavras que nos juntam.

O “V” convidou o “A” a entrar na sua casa e ao perguntar-lhe o motivo da sua 
visita, o “A” contou-lhe o seu problema e a ideia que teve. O “V”, ao ouvir aquilo, 
ficou muito contente, pois ele tinha também um problema, não gostava nada de 
ser sempre dos últimos.

A ideia do “A” era  uma vez por semana trocarem de lugar, ou seja, o “A” virava-se 
de pernas para o ar e emprestava o seu cinto ao “V”, que também se virava ao 
contrário e vestia o cinto do “A”. 

E assim foi: uma vez por semana — ao Domingo, que é o único dia da semana que 
não tem nenhum A —, as letras “A” e “V” trocavam de lugar no alfabeto, pelo que 
o “A” podia descansar um pouco e o “V” ficava, nesse dia, sempre em primeiro 
lugar. E ambos resolveram os seus problemas e ficaram Verdadeiros Amigos.

Agora, aos Domingos, quando leres algum livro, lembra-te que as letras “A”e 
“V” trocaram de lugar, mas as histórias ficaram iguais. Só quando fechas o livro 
é que o “A” e o “V” se voltam a virar ao contrário e respiram de alívio, mas só se 
fores muito rápido ao abrir o livro é que poderás conseguir vê-las a virarem-se.
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O           é um herói!

A letra “E” é uma letra muito engraçada e esperta, mas também um pouco egoísta.

Ela gosta de ser sempre o centro das atenções e para isso, por vezes, sem maldade, 
prega partidas às restantes letras. Querem saber quais? Eu já vos conto!

Certo dia, na Escola, a professora iria falar aos meninos e meninas sobre as 
cidades mais importantes de Portugal, as chamadas Capitais de Distrito. Assim, 
convidou todas as letras, maiúsculas e minúsculas, para às 9 horas de Quarta- 
-Feira comparecerem na Escola para formarem essas Cidades.

O “E” maiúsculo, quando viu que só havia uma cidade que começava com a sua 
letra — Évora —, resolveu pregar uma grande partida a algumas letras suas amigas.

Assim, disse às letras “B”, “F” e “L” que era para estar na escola pelas 11 horas 
(em vez de às 9 horas), para elas chegarem atrasadas.

Chegado esse dia, a letra “E” chegou adiantada e, antes de entrar na sala de aula, 
esteve escondida a tentar modificar-se para se parecer com o “B”. Para isso, 
encheu-se de ar até que as suas extremidades se juntaram e ficou mesmo muito 
parecida com a letra “B”. Entrou na sala, mesmo quando a professora estava a 
dizer: Viana do Castelo, Braga, Bragança, Vila Real, Porto, …




