
 
 

As sementes mágicas de Anno 
 

 

Prefácio 
Um belo dia de inverno, um jovem bem-disposto e despreocupado chamado Jack 

estava a passear pela rua abaixo, sentindo um pouco de fome. De repente, surpreendeu-se 
ao deparar com um velho que nunca tinha visto antes. Numa mão, o homem segurava um 

grande cajado; na outra, estavam duas grandes sementes douradas. “Eu sou um feiticeiro,” 

disse o homem, “e tenho uma coisa para ti...” 
O feiticeiro estendeu a Jack as duas sementes douradas. “Estas são mágicas,” disse. 

“Coze uma semente no forno até ficar tostadinha e depois come-a. Não sentirás fome 

durante um ano inteiro. Enterra agora a outra semente na terra e cuida bem dela. Prometo-
-te que irá crescer e dar-te mais duas sementes mágicas no outono.”  

Jack fez exatamente o que o feiticeiro lhe disse para fazer e, na primavera seguinte, 

apareceu um minúsculo rebento. Cresceu e tornou-se numa robusta planta. No verão, 
abriram duas lindas flores na planta. Um pouco mais tarde, apareceram dois frutos no lugar 

onde as flores tinham estado. 

 

 



E no outono, os dois maravilhosos frutos produziram duas sementes, exatamente 

como aquelas que o feiticeiro lhe tinha dado. No inverno, Jack assou uma semente para 

comer, e enterrou a outra na terra. 

A primavera seguinte chegou. Tal como antes, uma minúscula planta surgiu da 

semente que Jack tinha enterrado. E veio o verão. Duas lindas flores brotaram da planta, 

seguidas de outros dois maravilhosos frutos. 

Chegou o outono. E, uma vez mais, os maravilhosos frutos produziram duas sementes. 

No inverno, Jack comeu uma semente assada e enterrou a outra semente no solo. 
 

 

 
 

De novo, no ano seguinte, apareceu uma planta e brotaram duas flores e cresceram 

dois frutos maravilhosos e formaram-se duas sementes. E mais uma vez, Jack comeu uma 

semente e enterrou a outra. 

No ano seguinte, as flores nasceram de novo e os frutos maravilhosos cresceram e 

formaram-se duas sementes, tal como anteriormente. Mais uma vez, Jack assou uma 
semente e comeu-a. E enterrou a outra semente na terra.  

  

 
 
Um ano depois, enquanto Jack descansava e ia observando, surgiu uma planta, as 

flores desabrocharam, depois apareceram dois frutos e formaram-se duas sementes. E tal 



como antes, Jack comeu uma semente e enterrou a outra no solo. E no ano a seguir a esse, 

as flores brotaram e os frutos maravilhosos cresceram e formaram-se ainda as duas 

sementes. Uma vez mais, Jack comeu uma semente e enterrou a outra. 

 

Mas, por fim, Jack começou a refletir sobre o assunto. “Isto poderia continuar assim, 

desta mesma maneira, eternamente,” disse ele para si próprio, “se eu continuar a fazer a 

mesma coisa todos os anos. Bom, este ano vou enterrar ambas as sementes na terra. De 

alguma forma, hei de sobreviver este inverno comendo qualquer coisa diferente.” 

 Portanto, naquele inverno, ele enterrou duas sementes no solo. Cuidou delas com 

desvelo. E no ano seguinte — isto é, no primeiro ano depois de ele ter plantado ambas as 

sementes — que julgam que aconteceu?  

Na primavera, apareceram dois rebentos, e no outono, formaram-se quatro sementes. 

No inverno, Jack assou e comeu uma semente e enterrou as outras 3 sementes na terra. 

 

 
 

Depois, na primavera do segundo ano após a sua descoberta, apareceram três 

rebentos. E no outono, formaram-se seis sementes. Nesse inverno, Jack comeu uma 

semente e enterrou as outras cinco. Fez uns chocalhos para assustar os corvos e os pardais, 

para que não viessem comer as sementes. Quando o vento soprava, o barulho que 

produziam espantava os pássaros. 

Quantos frutos irão crescer no jardim de Jack no próximo outono? 

Bom, no ano seguinte — isto é, no terceiro ano após ter tido aquela ideia— todos os 

rebentos brotaram na primavera. E no outono, daí resultaram dez sementes de dez 

maravilhosos frutos. No inverno, Jack enterrou nove sementes no solo. Assou uma semente 

e comeu-a. No ano que se seguiu, o quarto ano, lá surgiram os rebentos na primavera, e no 

outono havia dezoito sementes. Nesse inverno, Jack enterrou dezassete sementes na terra. 

 



No ano seguinte, — isto é, no quinto ano — na primavera, todos os rebentos 

desabrocharam, e no outono formaram-se as novas sementes. Nesse inverno, Jack comeu 

uma semente e enterrou as restantes no solo. 

 
Quantas sementes é que ele enterrou? 

No ano a seguir, o sexto, todos os rebentos despontaram, tal como anteriormente. E 

naquele outono cresceram muitas sementes, tantas que Jack já nem se incomodou a contar. 

 

Enquanto andava ocupado na colheita das sementes, uma simpática jovem aproximou-

-se. O seu nome era Alice. Alice parou e resolveu ajudá-lo. 

Quantas sementes terão crescido naquele ano? 

 

 
 

Jack comeu uma semente assada e Alice fez o mesmo.  

E, naquele inverno, eles enterraram no solo o resto das sementes. 
Quantas sementes é que enterraram? 

 

Na primavera do ano seguinte, o sétimo ano, todos os rebentos desabrocharam, e no 

outono havia muitas sementes de todos os frutos. Naquele inverno, Jack e Alice casaram e 
fizeram uma festa de casamento. Deram duas deliciosas sementes mágicas a cada um dos 

seus cinco convidados. Cada convidado guardou uma semente para recordação desse dia 

feliz. Jack e Alice comeram uma semente cada um. 
Nesse ano construíram também um pequeno armazém e colocaram lá dezasseis 

sementes para guardar durante algum tempo. Enterraram o resto das sementes no solo. 

Quantas sementes é que terão enterrado? 
 

Na primavera seguinte, a oitava, despontaram imensos rebentos, e no outono 

surgiram muitas sementes. E então, como tinham sementes que bastassem, decidiram 
vender algumas no mercado da cidade. 

Levaram sessenta sementes para vender, incluindo todas as que tinham guardado no 

armazém no ano anterior. Depois guardaram trinta e quatro novas sementes no armazém, 



puseram de lado uma semente cada um para comer, e enterraram todas as restantes no 

solo. 

Quantas sementes enterraram no solo? 

 

 

 
 
O ano que se seguiu era o nono desde que Jack tinha tido a sua boa ideia. 
Na primavera desabrocharam imensos rebentos, e no outono foram produzidas muitas 

sementes. Nesse ano nasceu um bebé. Portanto, no inverno foram comidas três sementes, 

uma vez que cada um deles comeu uma semente. Agora, como tinham tantas sementes, 
foram ao mercado vender cem, incluindo todas aquelas que tinham continuado a guardar no 

seu armazém. Colocaram cinquenta e uma sementes da nova colheita no armazém e 

enterraram todas as restantes sementes no seu campo. 
Quantas? 

O ano seguinte era o décimo. O bebé estava a crescer, portanto Jack e Alice 

construíram uma casa nova e maior. No outono, o campo deles estava repleto de plantas 

que tinham sementes mágicas. Em breve chegaria o tempo de fazer a colheita.  

 

 
 



Mas de repente:  

— Oh! — disse Jack. — O vento está a soprar muito forte! 

Era um furacão! Eles nunca tinham contado com uma tempestade tão terrível. O rio 

ultrapassou as margens e em breve houve inundações. 

 

 
 

Jack prendeu a casa firmemente a uma árvore, para que não fosse arrastada. Depois, 

puxou a vaca para a carroça deles, que agora flutuava como um barco. Segurando o menino 

nos braços, Alice correu até o sótão da casa. Jack conseguiu retirar um pequeno saco de 
sementes. Atou o saco à árvore. 

Mas que tempestade terrível! 

O vento fazia abanar as árvores e fustigava-as, atirando a chuva contra elas. Em breve 
todo o campo parecia um mar alteroso. O vento roncava e a água escura e lamacenta 

derramava-se por cima das plantas. As colheitas e o armazém ficaram completamente 

arrasados. 
 

 
 

Finalmente a tempestade acabou. O céu clareou e o sol apareceu. Mas os campos 

estavam vazios e despidos. 

— Vá lá, pelo menos o nosso bebé está a salvo. Fico feliz por isso! — disse Alice.  



— Também eu, muito feliz mesmo!— disse Jack. — E a nossa vaca sobreviveu e 

consegui salvar dez sementes. Portanto, anima-te, querida esposa. Vamos começar tudo de 

novo e refazer a nossa nova vida juntos. 

Jack assou três sementes. Deu uma semente a Alice e uma ao seu filho, e ele comeu 

uma também. Enterrou as restantes sementes no solo. Depois, Jack e a esposa inclinaram as 

cabeças em reverência e rezaram juntos por uma boa colheita. 

 

 
 

Nota de Mitsumasa Anno 

 
Chamei a este livro As Sementes Mágicas porque, na verdade, existe um certo poder misterioso 

mesmo na semente mais pequenina e que parece transcender a nossa compreensão. Claro que não 
poderíamos viver durante um ano de um grão de arroz ou outro cereal, como Jack conseguiu. Mas se 

nós enterrarmos uma semente no solo e cuidarmos da planta que dela nascer, não levará muito 
tempo até termos uma colheita de centenas de milhares de grãos. No nosso mundo real, na 

Natureza, há tantos e tantos acontecimentos mágicos — muitos mais do que os que cabem nos mais 
fantásticos livros ilustrados. 

Há muito, muito tempo, os seres humanos aprenderam a cultivar plantas para a sua 
alimentação e outras necessidades. Deitavam as sementes à terra e fertilizavam-nas; protegiam de 

pássaros e insetos prejudiciais as suas plantas em crescimento. Pediam a Deus pela vinda da chuva. E 
quando a colheita produzia mais alimento do que eles necessitavam, começaram as trocas comerciais 

e o negócio, e a especulação e a exploração, bem como outras coisas que consideramos próprias da 
civilização. E então, infelizmente, algumas pessoas começaram a discutir e guerrear umas com as 
outras.  

Não pretendo, com este livro, abordar todos estes assuntos tão complicados. No entanto, 
penso que irão achar que muitos dos acontecimentos da nossa vida real são bastante semelhantes a 

algumas coisas que acontecem nesta história…. 
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