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Há muito, muito tempo, não existiam pessoas. Em vez disso, havia sinais de 

pontuação que falavam, brincavam, sentiam e riam como os homens e mulheres de 

agora. 

Nessa época, um senhor chamado Ponto de Exclamação viu-se aflito por falta de 

dinheiro e decidiu dormir uma sesta para refletir sobre esse problema. Enquanto passava 

pelas brasas, sonhou com uma fada que lhe disse: 

– Olá, senhor Exclamação! Venho avisá-lo de que, se quiser continuar a ter 

dinheiro, terá de passar pelos obstáculos que Deus vai colocar no seu caminho.  

Umas horas depois, o senhor Exclamação acordou e ficou a pensar, deitado no 

sofá: “Será que, se eu obedecer à fada, consigo resolver a minha eterna falta de 

dinheiro?”. 

Na casa ao lado de Ponto de Exclamação, vivia o senhor Travessão. No dia 

seguinte, quando este estava a tomar o pequeno-almoço, engasgou-se. O terrível som 

“glah, glah!!!” que emitiu alertou o senhor Exclamação, que correu a ajudá-lo, 

salvando-o da morte. De seguida, levou-o para o hospital e só quando a certeza de que 

estava tudo bem é que voltou para casa. Aí chegado, ao sentar-se no sofá para descansar 

daquela manhã agitada, ouviu uma voz que dizia: 

– Olá, eu sou Deus e vim avisar-te de que passaste o primeiro desafio, o da 

solidariedade para com os outros. Fica atento ao segundo obstáculo que deverás 

ultrapassar: a tua tendência para pensares só em ti. 

Na manhã seguinte bem cedo, o senhor Exclamação foi ao mercado dos sinais de 

pontuação e comprou queijo, fiambre, pão e um porco. No caminho de regresso a casa, 

encontrou um mendigo que lhe falou num tom angustiado: 

– Por favor, posso incomodar-te, posso pedir-te um pouco de atenção? É que já 

não como há três dias… 

Impressionado, o senhor Exclamação respondeu, emocionado e com voz 

embargada: 

– Está –á be-em, dou-te o pão e o fiambre também. 

Nesse preciso momento, apareceu Deus, que o avisou: 

– Muito bem, senhor Exclamação, conseguiu superar mais esta prova, não 

pensando apenas em si e partilhando o pouco que tem com um desconhecido. Agora, 

outros desafios aparecerão no seu caminho. 

– Sim, sim! – quase gritou Exclamação. – Estou pronto para tudo! 
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Uns dias depois, o senhor Ponto de Interrogação, amigo de longa data de 

Exclamação, debatia-se com um problema que o dominava há muito: questionava tudo e 

todos e não conseguia parar de fazer perguntas a todos os sinais de pontuação. Queria 

saber o que faziam, o que não faziam, por que razão faziam e não faziam, enfim, uma 

salada russa de perguntas sem nexo, um problema! Para resolvê-lo, o senhor 

Interrogação pediu ajuda ao senhor exclamação, que imediatamente se disponibilizou 

para tentar encontrar uma solução. 

Contudo, não era uma tarefa fácil. Dias e dias passavam e o senhor Exclamação 

não conseguia ajudar o amigo. Até que decidiu levá-lo ao senhor doutor Ponto Final, o 

médico e psicólogo da Aldeia de Sinais de Pontuação, e deixá-lo ficar a descansar na 

enfermaria durante a noite. 

Já de manhã, o senhor Exclamação foi buscar o amigo Interrogação. Todavia, 

quando chegou à Clínica do doutor Ponto Final, apercebeu-se de que o amigo se sentia 

triste e solitário. É certo que já não fazia perguntas “perguntativas”, mas tinha um ar 

infelicíssimo. Exclamação, bom amigo, procurou animá-lo, oferecendo-lhe um lindo 

desenho de uma horta pintado por Vírgula Virgulina, a melhor pintora da aldeia. O 

senhor Interrogativo ficou tão emocionado com a beleza da pintura que, por um 

momento, endireitou a sua ponta curva e exclamou: “Ah! Que bonito!”. 

Mais um problema tinha sido resolvido e nova prova fora ultrapassada. 

Exclamação ansiava pelas seguintes. No entanto, qualquer coisa estranha se estava a 

passar: nem surgiam mais desafios, nem Deus aparecia ao senhor Exclamação!... Este 

começou por ficar preocupado, depois irritado, até que, finalmente, se sentiu “pelos 

cabelos” com tanta espera. Começava a gostar de ser solidário para com os problemas 

dos outros sinais, quer fossem desconhecidos ou amigos seus. Passada uma semana, 

quando Exclamação já pensava que isso não voltaria a suceder, Deus apareceu e dirigiu-

lhe as seguintes palavras: 

– Exclamação, atrasei-me um pouco, pois tenho andado ocupado a lançar 

desafios a outros sinais, por outras regiões. Quero dar-lhe os meus parabéns, 

Exclamação! Superou os obstáculos que cada desafio lhe colocou com amizade e 

paciência. Mas um enorme e dificílimo desafio se aproxima, que irá exigir muito de si. 

Vai fazê-lo pôr tudo à prova e até mesmo questionar-me a mim. 

– Não, eu nunca faria isso! – garantiu Exclamação com convicção. 

Alguns dias depois, na praça da fruta da Aldeia de Sinais de Pontuação, o 

Presidente da Câmara, o senhor Ponto Final Parágrafo (por sinal primo direito da parte 
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do pai do doutor Ponto Final), discursava na abertura das festas em honra da Senhora 

dos Pontos nos Is. Todos os habitantes da aldeia escutavam atentamente as suas 

palavras. 

– Caras e caros sinais, pequenas e pequenos sinalitos, os tempos estão difíceis, 

mas… 

De repente, ouviu-se um grande barulho que estremeceu o chão e a terra. A 

população ficou assustada e correu para o edifício da Câmara Municipal, que, embora 

antigo, era bastante resistente (vejam que já tinha sobrevivido ao terramoto de 1755 –

sim, esse mesmo, o que arrasou Lisboa). Durante alguns segundos, que pareceram horas 

aos sinais e sinalitos, abalos fortíssimos, uns atrás dos outros, foram destruindo a 

pequena Aldeia de Sinais de Pontuação. Casas ruíam, estradas abriam brechas onde 

cabiam carros, o pó envolvia a aldeia e gritos e ruídos ensurdecedores ecoavam no ar. 

Depois veio o silêncio desolador da destruição causada pelo sismo de 9º na 

escala de Richter. Ouviam-se choros abafados. O casal Ponto e Vírgula e os seus filhos, 

duas virgulazinhas e o pontinho final (por sinal parentes ainda do Presidente da Câmara 

e do doutor Ponto Final), choravam abraçados em frente ao monte de pedras que tinha 

sido a sua casa. A dona Dois Pontos, matriarca da aldeia, senhora já muito idosa, 

derramava lágrimas abundantes e lamentava-se, suspirando: 

– Todas as nossas memórias. Todas as nossas vidas. Destruídas! Que desgraça, 

que desgraça! 

– Senhor Presidente, senhor Presidente! – chamou, aflita, a dona Aspas, 

professora da Escola Linhas Direitas. – As nossas casas caíram, estão completamente 

destruídas, reduzidas a escombros. O que vamos fazer? Conseguiremos sobreviver? 

– Ó dona Aspas, – respondeu Ponto Final Parágrafo – minha querida amiga, 

sinceramente, não sei. Tenho até medo de dizer… parece-me que teremos de partir… 

Ouviu-se um burburinho perante as palavras do Presidente, que depressa deu 

lugar ao silêncio e à tristeza. A população de Aldeia de Sinais de Pontuação baixava os 

braços e, cabisbaixos, todos se preparavam para deixar a terra que os fizera tão felizes. 

As irmãs Parêntesis, desesperadas, começaram a rezar. Ao ouvi-las, o senhor 

Exclamação não pôde deixar de pensar que Deus ou não existia, ou tinha-os 

abandonado. Nesse preciso momento, recordou as palavras que Deus lhe dirigira. Subiu 

a uma pedra grande e gritou para os seus amigos e conterrâneos: 

– NÃO! Não podemos abandonar a Aldeia de Sinais de Pontuação, a terra que 

nos viu nascer. Temos de salvá-la e de ser solidários uns com os outros para 
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conseguirmos alcançar esse objetivo. Se nos ajudarmos, cada um com o que puder e 

como souber, poderemos reconstruir a nossa aldeia, com as nossas próprias mãos! 

– Sim! – gritou esfusiante o senhor Ponto de Interrogação. – Quem por aí sabe 

de construção? E de canalização? E de eletricidade? E de…? E de…? 

– Eu dou as tintas, tenho muitas e de todas as cores do arco-íris – disse, quase a 

cantar de felicidade, a pintora Vírgula Virgulina. 

– E eu tenho um armazém cheiinho de tudo e mais alguma coisa! – pigarreou até 

a rabugenta irmã do meio das manas Reticências, herdeiras dos armazéns Quinquilharia. 

E todos começaram a voltar para a aldeia. No dia seguinte, deitaram mãos à obra 

e iniciaram os trabalhos de reconstrução. Começaram pelos serviços de água, gás e luz. 

Seguidamente, reconstruíram as ruas. Depois, as casas. Por fim, recuperaram a linda 

Praça da Fruta. E era vê-los. Os sinais que carregavam o tijolo e a argamassa. Os que 

pintavam com cores vivas as paredes reconstruídas. Os que faziam cortinas e juntavam 

enxovais para cada casa. Os que cozinhavam para quem estava a trabalhar. E até os 

sinalitos, essa pequenada, ajudava ora transportando baldes vazios, ora entregando 

sandes e leite, ora ajudando a recolher o lixo e outras coisas mais. Ao anoitecer, estavam 

tão cansados como um burro casmurro a correr atrás de uma cenoura de papel. Mas 

valera a pena! 

De manhã, acordaram todos nas suas casas, felizes e contentes por se terem 

ajudado uns aos outros. E o senhor Exclamação percebeu que tinha superado o 

derradeiro desafio e atingido o seu objetivo quando o Presidente Parágrafo o convidou 

para Chefe da Corporação de Bombeiros de Aldeia de Sinais de Pontuação, oferecendo-

lhe um emprego estável. Era a solução para os seus problemas financeiros! Mesmo sem 

Deus ali presente, Exclamação sentiu-O por perto. 

E assim termina este conto, que fala de cooperação, paciência, compaixão, 

entreajuda, amizade, solidariedade, demonstrando como, ao ajudarmo-nos, conseguimos 

chegar mais longe. Gostaríamos que assim fosse em todo o mundo, não apenas na 

Aldeia de Sinais de Pontuação. 

 

 

 

 


