


— Como está a correr a tua lista? — 

perguntou com língua gestual o Tiago, 

o melhor amigo da Tita, naquele sábado de 

manhã. Estavam no jardim do Tiago a lim‑

par as casotas do Tambor e do Cócegas. Na 

sexta ‑feira, a Tita tinha começado a fazer 

a lista assim que chegara a casa da escola. 

O título da lista era:

100 RAZÕES PELAS QUAIS TER 

UM CÃO É UMA IDEIA MESMO, 

MESMO MUITO BOA.

CAPÍTULO 1
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A Tita levantou o polegar, que era o sinal 

para «bem».

O Tiago sorriu enquanto tirava o Tambor

da casota e o pousava na relva. O coelho deu 

às patinhas e começou a saltar pelo jardim. 

A Tita pegou no Cócegas e pô ‑lo também 

na relva. O coelho foi logo a correr atrás do 

amigo.

A Tita e o Tiago fi caram a ver os coelhos 

a mordiscar a relva, enquanto a gata Rubi



franzia o sobrolho do alto do seu poleiro na 

vedação. 

— Quantas razões já tem a tua lista? — 

sinalizou o Tiago.

A Tita levantou os dedos todos das mãos.

— Dez.

O Tiago vivia com a avó e tinham cinco 

animais de estimação: além do Tambor, 

do Cócegas e da Rubi, também tinham duas 

ratazanas. A Tita só queria um cão. Não 
era pedir assim tanto!



Era por isso que estava a fazer a lista. 

Decorou ‑a com autocolantes de cães e 

muitas purpurinas, e escreveu cada uma das 

razões com uma caneta de cor diferente:

1.  Os cães fazem as pessoas 

FELIZES.

A Tita tinha a certeza de que os pais 

queriam isso! 

2. Os cães são INTELIGENTES.

O Vítor, o cão de assistência que vivia 

na casa ao lado da do Tiago, era mesmo 

muito inteligente, e meiguinho também. 

A sua dona, a Sra. Rosa, garantia que 



o Vítor conhecia mais de cinquenta 

sinais e ordens diferentes. 

Enquanto a Tita enchia os bebedou‑

ros de água dos coelhos, pensou que se 

filmasse o Vítor com o seu telemóvel, 

as imagens iam ser mais uma prova para 

convencer os pais a deixarem ‑na ter 

um cão. 

A Sra. Rosa e o Vítor tinham ido às com‑

pras, como faziam todos os sábados de 

manhã, e por isso ela não o podia fi lmar 

agora. Mas a Tita costumava levar o 

Vítor a passear aos sábados à tarde.

Ele era um exemplo muito importante 

para acrescentar à sua lista, porque a Tita, 

a mãe e o pai eram os três surdos. Por isso, 

por que motivo não iam os pais querer 



um cão de assistência como o Vítor, que 

os podia ajudar tanto? Era mesmo injusto! 

Os pais tinham prometido que quando ela 

fosse um pouco mais velha pensariam nisso. 

A Tita já tinha 8 anos há uma eternidade, 

de certeza que já era sufi cientemente crescida! 

Entretanto, ia ter de continuar a esforçar ‑se 

para convencer os pais. Não 

sabia por que razão tinha 

de esperar TAAAAANTO. 

A Tita tinha, por isso, esperanças 

de que uma lista pudesse ajudar 

a resolver o seu problema de 

ausência -de -cão.

3.  Os cães são 

DIVERTIDOS.



4. Os cães são MEIGUINHOS.

5. Os cães são AMIGÁVEIS.

6.  Os cães AVISAM quando há 

LADRÕES.

A razão número seis era muito 

importante. Às vezes fi cava acor-

dada durante a noite com medo 

de que algum ladrão estivesse a 

tentar entrar na sua casa e ne‑

nhum dos três o conseguisse ouvir. 

Se tivessem um cão, ele podia ladrar e 

ir a correr aos quartos para os avisar.

Por outro lado, a Tita tinha a 

certeza de que qualquer ladrão 



que encontrasse o seu 

pai ia fugir bem de‑

pressa pela porta da 

frente! O pai da Tita 

tinha um metro e no‑

venta de altura e os 

seus punhos eram 

do tamanho de 

melancias — pelo 

menos, era o que ele 



dizia aos amigos. A Tita achava que, na ver‑

dade, os punhos dele só podiam ser do tama‑

nho de melancias bebés, mas não o dizia ao 

pai, porque sabia que ele gostava de contar 

a toda a gente que os seus punhos pareciam 

melancias!

7.  Se tivermos um cão, 

CAMINHAMOS MAIS.

A mãe e o pai estavam sempre a dizer que 

precisavam de fazer mais exercício físico. Prin‑

cipalmente porque trabalhavam os dois em 

casa: faziam acessórios e eram designers.

8.  Com eles, fazemos NOVOS 
AMIGOS — surdos e não surdos.
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A Tita tinha muitos amigos surdos, mas 

não tinha muitos amigos que ouvissem 

— além do Tiago, claro. Olhou para ele 

e sorriu. O Tiago estava a espalhar feno 

fresco no chão da casota dos coelhos. 

Era o seu melhor amigo e gostava 

quase tanto de fazer listas como a Tita, 

isto quando não estava ocupado a construir 

qualquer coisa. Há algum tempo, o Tiago 

construíra a casota dos coelhos com restos 

de madeira e de arame.

Um dia, ele fez uma lista das cinco razões 

pelas quais as ratazanas são melhores do que 

os coelhos. E outra lista de cinco razões pelas 

quais os coelhos são melhores do que as rata‑

zanas. As ratazanas do Tiago chamavam ‑se 



Trincas e Dentadas e adoravam comer fram‑

boesas tanto quanto o Tambor e o Cócegas. 

O Tiago não conseguia decidir de 

quais gostava mais, se das ratazanas, 

se dos coelhos. A Tita achava que eram 

animais demasiado diferentes para se po‑

derem comparar.

O Tiago também queria um 
cão, mas a avó disse que ele não podia ter 

um, porque já tinham animais de estimação 

sufi cientes.

9.  Os cães podem comer restos 

de comida, por isso NÃO 
HÁ DESPERDÍCIO.



A Tita não tinha muitas 

certezas quanto a esta. A mãe 

preocupava ‑se muito com as alte‑

rações climáticas e certifi cava -se 

sempre de que não se estragava 

comida em casa. Mas algumas co‑

midas faziam mal aos cães. Como 

os adoçantes artifi ciais e os cho-

colates, por exemplo. Ia ter de fazer 

uma lista das coisas que os cães 

podiam e não podiam comer, 

para ter à mão quando tivesse fi nal-

mente um amigo de quatro patas. Não 

queria que o cão fi casse acidental-

mente doente.



10.  Porque estou quase a fazer 

anos (faço daqui a uns meses) 

e quero um cão mais do que 

QUALQUER OUTRA 
COISA em todo o mundo, 

e se puder ter um cão nunca 

mais vou pedir mais presente 

nenhum.

Por favor

por favor

por favor

por favor

POR FAVOR.

No ano passado, o seu presente de ani‑

versário favorito foi uma faixa de aparelho 



auditivo e acessórios com cãezinhos para 

colocar nos aparelhos. Mas desta vez ela que‑

ria um cão de verdade! 

— Queres fi car para almoçar connosco, 

Tita? — perguntou a avó do Tiago da porta 

das traseiras. Depois fez o sinal de «comida» 

e de «comer» para a Tita a entender. 

A Tita abanou a cabeça.

— É melhor ir para casa — sinalizou ela 

ao Tiago. 

— Até logo — respondeu o Tiago, tam‑

bém com língua gestual. 




