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Um reitor 
entre fogões!

O segredo para preparar uma ótima tarte é ape-
nas um: NUNCA abrir a porta do forno antes 
da cozedura estar terminada, caso contrário os  
INGREDIENTES que crescem na forma  
perdem a consistência num instante, como um 

BALÃO furado! O reitor do College de 
Topford, Octávio Enciclopédico De Ratis, des-
cobriu isso naquela tarde ao ver na TV o seu 
programa de culinária preferido, Comer 
Saudável com o 
Torradinha!, uma 
competição entre cozinhei-
ros amadores conduzida pelo 
chef Torradinha.  B

oa
 tar

de!



A receita do dia era pre- 
cisamente uma TARTE 
DE QUEIJO, e aquela  
que o Torradinha pre-
parara tinha um aspeto 
tão apetitoso que o rei- 
tor não conseguiu resis-
tir: naquela NOITE, 
depois de os alunos se re- 
tirarem para os quartos, 
ele esgueirou-se  
para a cozinha do co- 
légio para pôr mãos à 
obra! 
– Tudo bem batido, 
resultado garantido! –  
cantarolava De Ratis 
IMITANDO 
o Torradinha, enquan- 
to observava através da 
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 Um reitor entre fogões!

porta do forno a sua tarte a ganhar volume e a 
ficar maravilhosamente fofa. Que maravi- 
lha! De repente, os seus pensamentos foram 
interrompidos por um som estridente.

– Está pronto! – exclamou o reitor convencido 
de que o som da campainha era proveniente do 
relógio do forno.
Apressou-se a abrir a porta do forno, mas… 
a tarte murchou como uma almofada sem penas! 
Como era possível?

O reitor percebeu o mistério: o toque não era 
do forno, mas sim do seu telemóvel!
– Estou? – respondeu o roedor com os bigodes 
a tremer de indignação: quem ousava estragar a  
sua tarte?

DRIIIN!!!

DRIIIN!!!
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– Boa noite, sou o chef Torradinha! Estou 
a falar com o reitor De Ratis? Desculpe se o 
INCOMODO a esta hora…
O reitor não queria acreditar no que ouvia: 
estava a falar com o seu cozinheiro 
– Telefono-lhe porque recebi a sua carta… 
Pois é claro! No mês anterior, o Enciclopédico De 
Ratis escrevera uma longa carta ao Torradinha 

 Um reitor entre fogões!

 e
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ou...
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para o convidar a dar, em Topford, um ciclo de 
aulas sobre alimentação saudável.
Estava convencido de que os alunos ficariam 
CONTENTES e teriam muito a aprender!
– Terei todo o gosto em ensinar o que sei aos alu-
nos de Topford! – concluiu o Torradinha.
O chef iria já no dia seguinte. Depois de ter des- 
ligado o telefone, o reitor, muito À PRESSA, 
pôs de lado a tarte mal-sucedida e voltou en- 
tusiasmado para o seu gabinete para planificar o  

 ao seu convidado bem como a 
organização do novo curso. 

 Um reitor entre fogões!
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