
Ferdinando é um touro grande e forte, mas, ao con-
trário dos outros touros, não gosta de lutar. Prefere 
ficar sentadinho à sombra da árvo re, cheirando as 
flores. E é assim que Ferdinando passa seus dias, até 
que alguns homens de cha péus engraçados — e uma 
abelha — dão a ele a oportunidade de ser a grande 
estrela das touradas… e o herói mais divertido!

Um verdadeiro clássico, O touro Ferdinando marcou 
gerações no mundo todo. Com mais de oiten ta anos 
de vida, o simpático touro mostra que não envelhe-
ceu um dia sequer, ainda hoje conquistando cora-
ções e promovendo o respeito às diferenças.
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ra uma vez, na Espanha,



um pequeno touro  

chamado Ferdinando.





Todos os outros bezerros viviam 

correndo e pulando e dando 

cabeçadas uns nos outros.
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