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AJero da revisllo orthographica, esta nova edíc;llo 
...-ai accrescida de elementos, gne devem auxiliar os 
e.ll.ercicios de orthograpllia, e pet-mittir o da va1·iedade 
de exp•·essao pelo nso rlos synonimos. 

Os de orthographia, porc¡ue cada lic;ao é precedida 
do .-ol das palavras, que mais Jugat· a equivoco podem 
offerccer. e para as qnaes o 1\Icstt·e, chamando a 
attenci!:o do alumno, solicitará o seu esforc;;o no intento 
de fixal-as. Ou empregando-as em dictado, ou para a 
forma"ao de senten¡;as pelo alumno no quadro-negro 
em classe, terá assim ensejo de vet·ili.car a applicac;i'io 
e o aproveitamento do mesmo alumno. 

Os de variedade de expressao. porgue, estando sub
linhadas as palavras ou expressoes, que tém equi
valentes, o alumno, grac;;as ao Vocabulario, pasto ao 
fim do volume, poderá substituir urna redacc;ao por 
outra, accrescendo ao cabedal, que, pela aprendizagem 
empyrica pre-escolar, tenha adquirido. 

Assim, tambero, de outro lado, o livro de leitura 
.que. no plano de ensino do autor. é a base de a.-,('lto: 



ÜBSERVA<;AO 

O « Curso systematico da lingua materna • 
compor-se-á de seis partes, relativa cada uma aa. 
livros de leitura da « SERIE RANGEL PESTANA », e 
desdobrando o programma do Instituto H. Koplu. 

Destina-se, pois, a ser usado coniunctamente com 
esses livros, dos quaes, entretanto, se poderlio servir, 
desprezando o « Curso systematico », aquelles que 
tal por m11lhor houverem. 



1..• Lio;:ao 

UM BoM PRESI':NTE 

IAO MESTRE: - R ecommeude ao alumn o q u e l ela COIJl atten.,;:llo a trata .t. 
.palavras . que precede cada u m-a das li~ ~es . ootaudo be m u le ttras co .. qut~ -
u crevem. ) 

d isse hei-de 
ba lant;o l'Sq u e\! as hoje 
bocea escripta prometteu 
co r a -; iioziuho histori a s pl'eciso 
cima Hcnt·iq ue socegado 

1. O pa i de um m e nino muito bomzinho. 

que se chamava Henrique, prometteu _que. 

quando elle fizesse 8 annos, o mandaría 

para a escola. 

2. Henrique, que gostava muito de ouvir 



- o tronco, em que se enxertarn todos os outros exer
cicios destinados ao manejo correcto, prompto e efficaz 
da lingua- o centro, emfim, de integragao, em torno 
do qual, como d'um nucleo, se vem dispór e relacionar 
todo o conjuncto do idioma ; o livro de leitura, que, 
servindo, por assim dizer, de scenario aos elementos 
novos, qu.e vilo entrando em papel diante da intelli
gencia para elles voltada, facilita a sua impressao e 
reten{:i!o, possibilitando, portanto, o seu uso, visto pOr 
em jogo a memoria suggestiva, que cría pensadores e 
sublima !labios, e proscrever a memoria arbitraria, 
dote de diccionario ou de catalogo, que gerapapagaios 
e, á forga de tengao cerebral, multiplica esta moderna 
forma de idiotismo, a que, o vezo euphemico da nossa 
sensibilidade latina, baptisou de erudi9ao; - o livro 
de leitura, emfim, que é parte de um todo, fica, pelas 
modificag('jes feítas, relacionado corn o « Curso syste
matico da lingua materna D, e m 4ue o autor actual
mente trabalha com csperanga de breve remate. 

Crente de que, por esta forma, sem prejudicar o 
livro, avantajou o caminho áquetles, que querern mais 
alguma cousa do seu ensino do que a facilidade da 
Zeitura, conta o autor com indulgencia para o que fez 
mal, e supplemento do que nilo attingiu, pois d'isso é 
que hao mister os escriptores didacticos e a infancia 
a instruir. 
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o seu papai ler as historias bonitas dos 

livros de figuras, estava todos os días per

guntando se faltava nnüto para elle fazer 

annos. 

3. - Falta, meu filho, !he disse urna vez a 

sua mamai. Tu fazes an.nos ·em Dezembro e 

nós estamos ainda em Janeiro. 

4- - Entao, disse o menino, contando 

pelos dedos, ternos ainda Fevereiro, Mar\;O, 

Abril, Maio,Junho,Julho, Agosto, Setembro, 

Outubro e Novembro; ro mezes; nao é, 

mamai? 

S. -E', meu filho, respondeu a mamai, 

mas isso passa n'u1n instante. 

6. Mas para Henrique o tempo corría 

muito devagar. 

7· Urna vez, porém, depois de muito 

perguntar, sua mamai lhe disse: -Hendque, . 

tu fazes annos amanha. 

· ' 8. O bom do menino ficou muito alegre, 
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-e, quando foi no dia seguinte, muito cedo, 

bateu á porta do quarto de seu papai. 

g. O papai mandou-o entrar, e Henrique,. 

·chegando perto da cadeira de balan~,:o, onde 

elle· esta va len do o jornal, disse : - Papai, 

já bateu sete e meia ; hoje é o dia de 

meus annos, e eu quería o meu presente. 

Posso ir para a escola, como tu me pro

metteste? 

10. - Meu filhinho, ia dizendo o papai, 

.quando Henrique continuou 

11. - Já arranjei tudo o que é preciso. 

Agora é só tirar o chapéu do cabide, e levar 

.a pasta, o livro, a escripta, a pedra, a regua, 

·o lapis e a caneta. 

1 2. - Nao te esq ue~;as tam be m, disse o 

-papai, de levar estas tres cousas - dous 

bons olhos para ver e tomar nota de tudo ; 

- dous bons ouvidos, que nao deixem 

escapar nenhuma palavra do mestre; - urna 
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bocea, cque fale muito alto, mas que nao 

diga nada ?em se mandar. E, ainda por cima,. 

um cora<;aozinho alegre e satisfeito. 

13. - Sim, sim, meu papai, disse Hen

rique, muito abrigado. Eu .hei de dar urna 

boa lic;ao, e, quando volté!-r para casa, hei 

de brincar muito contente, e de noite hei de: 

dormir, son han do com o dia seguinte. 

14. E Henrique sahiu correndo para a 

escala, e, quando voltou, trouxe utna nota 

boa, e brincou muito contente, e dormiu 

muito socegado . 

15. Quando Henrique ficou homem, dizia 

sempre que o melhor presente, que seu pai 

lhe tinha dado, era teJ-o mandado para a. 

<:seo la. 



•ssentou-se 
baixo 
e ego 
-.cegt1inho 
eomprido 

11. 

2.• Lic;:ao 

LUIZA E PAULINO 

de pressa 

fechou 
focinho 
mettidas 

mancha• 

possas 

pello 

I.- Olha, Paulina, vamos brincar, disse 

Luiza. - Faze de conta que tu és um 

menino cego e que eu so u tu a mestra. 

2. - Sim, disse Paulina ; e assentou-se 

n'uma cadeira e fechou os olhos. 
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3. - O que é isto, meu menÍno·?'pergunfou 

Luiza, pondo-lhe a mao sobre alguma. 

causa . 

..¡.. Isto é um gat-o, minha mestra. 

5. - Muito bem, meu menino; e o que: 

é que me sabe dizer de u m gato ? 

6. - O gato tem pello macio ; o rabo· 

comprido; quatro pernas e quatro patas; 

urna cabec;;:a; duas orelhas; dois olhos; um 

nariz e urna bocea. 

7· - Muito bem, deveras J E saLe mais 

alguma causa do gato, meu ceguinho? 

8. -A parte de baixo das patas do gato 

é lisa como as minhas maos ; nos dedos 

elle tem unhas afiadas , que estao mettidas 

para dentro. O gato, quando está contente. 

rosna. 

9· Que menino v1vo é o meu Pau-

lina J disse Luiza. Mas agora vou-lhe dizel' 

alguma causa do gato. que o menino nao 
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sabe, porque nao pode ver. O pello do 

gato é branco e preto ; seus olhos sao 

verdes, com manchas pretas; o focinho é 

cor de rosa clara; os dentes, brancos . Pobre 

menino! sinto que nao possas ver como ~ 

gato é bonito. 

10. Paulina abriu depressa os olhos. Luiz<l! 

falou com tanto dó que quasi acreditou que.: 

era cego. 

3.• Li<;:~O 

o C A SAL 

conheco embora ha parecem somno Yae--se 

( Adivinha¡:ilo) 

1. E u conhe<;;o um marido e urna mulher,.. 

cque nunca estao um ao pé do outro. 

2. Quando o marido chega, a mulher· 

vae-se embora. 

3. Parecem inimigos, mas nunca brigam. 

4· N-ao ha um casal mais velho em todo. 
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o mundo, mas tambem nao ha urn casal 

mais novo. 

5. A mulher é escura, amiga do somno e 

dos sonhos, e tem sempre mais de mil olhes 

abertos. 

6. O marido é claro, barulhento e cheio 

de vida, mas ve só com um olho muito, 

muito grande. 

7· No verao a mulher é ·curta e o marido 

é comprido; no inverno o marido é curto e a 

mulher é comprida. 

8. O marido é mais ou menos quente; a 

mulher é mais ou menos fria. 

9· Como se eh ama o marido? 

10. Como se chama a mulher? 
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4.• Lic;:ao 

O MAcAco E o EsPELHO 

accesos 
balanc;ando-se 
co~ando-se 

engracado 
enxergava 
forca 

g e nte 
ih! 
macaquices 
out;am 
pa1·ecía 
pena 

pessoae 
l'O~R 

refiectido 
segural-o 
snjeito 
ta,garelande 
vocés 

1. Qual de voces, meus meninos, já viu 

um macaco? 

2. Um- dois- tres. Ih 1 Nem vale a 

pena contar. Todos já viram. 



3. Talvez tenham visto o macaco, que anda 

-com um realejo, e traz um chapeu e um 

vestido vermelho, e apanha os vintens, que 

.!he atiram. 

4. Ou quem sabe se vit·am os macacos do 

museu, saltando, cotTendo, trepando e balan

'\;al\llo-se dentro das gaiolas? 

S. I\1as qua] foi o que viu macacos no 

matto, em cÍlna das arvores, pulando d'aqui 

para ali e tagarelando suas macaquices todo 

·Odia? 

6. De certo o Tonico, que mora na ro<;a; 

os meninos da cidade, nao. 

7- Pois é muito engra<;;ado e vale a pena 

·ver. 

8. Agora ou<;;am urna historia de macacos: 

9· Um macaco, chamada Simao, vivía em 

·urna gaiola, com muitos outros companheiros. 

10. A' roda da gaiola havia sempre muita 

gente, que se chegava para ver o::. 1nacacos . 
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11. Um día, urna senhora, que esta\a. 

'junto á grade, deu um espelho a Simao. 

1 2. Sima o nao sabia o que ha vía de faz r 

com esse presente; era urna nO\·idade p::ua 

·elle. 
I3. Pegou no espelho,olhou e viu-oquc? 

14. U m macaco, naturalmente. 

r5. Nós sabemos que esse macaco era o 

mesmo Simao, reflectido no vid ro; mas 

Simao nao sabia, e pensou que era outro. 

r6. Como nao gostou muito da cara do 

:Seu novo companheiro, quiz segural-o. 

17. Primeiro olhou para o espelho e deu 

um bote coma mao. 

r8. A mao bateu com toda a for\=a contra 

<> vidro, e Simao ficou muito desapontado. 

19. Póz, entao, o espelho no chao, e olhou 

para ver se enxergava o tal s ujeito. 

20. Lá estava elle, com os olhos muito 

accesos 1 
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21. Simao pegou outra vez no espelho, e 

foi passando o brar,;:o por traz d'elle, muito 

devagarinho, muito devagarinho, muito 

devagari n ho. 

22. De repente ... zaz 1 Estende o brac;o e 

fecha a mao - Nada 1 

23. As pcssoas, que estavam á roda, solta

ram grandes gargalhadas, e o pobre Simao~ 

olhando para os lados e cor,;:ando-se todo, 

parecia dizer : -Voces pode;m achar muito 

engrar,;ado; mas eu é que nao sei como diabo 

este mac::~.eo me escapou. 

5." Ligao 

A PLANTA 

passam seiva 

N este canteiro vir,;oso 

Vivo contente de mim, 

Olhando as nuvens, que passam, 

Que passam, passam sem fim. 
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Minha raiz pequenina 

Tira da terra .alimentos, 

Que meu caule, em seiva, leva, 

Té aos ultimas reb.entos. 

Respiraram minhas folhas 

Á luz do sol, todo o día; 

Deu-lhes o aro carbone; 

Quanto carbone eu queria. 

E agora, que é noite escura, 

Minhas flores vou fechando; 

Vou tambem dormir um somno: 

Todos já estao descan~;ando. 

Athena!l 
admirado 
acceitar 
c:erta 
coraprehender 

s.• LiQao 

ÜLEANTHES 

coragem 
difflcil 
discipulo 
esperan¡;& 
expüeargm 

facilmente 
hospedari& 
m <>¡:o 

1. Cleanthes, um mo~;o da cidade de 
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Athenas, custava n1uíto a comorehendcr as 

causas e era tambem muito pobre. 

2. Mas, mesmo assim, elle quel"ia n1uito 

aprender, e tinha esperan<;:a de ser discípulo· 

de um grande rnestre, que havía nesse tempo· 

- Zenon. 

3. O que era díf!icil era arranjar dínheiro. 

O que fez o pobre mo<;:o? 

4· Carregava de noite a agua de que 

precisava um jardineiro para regar as suas 

plantas, e o j ardineiro pagava-lhe por esse 

servi<;:o urna pequena quantía. 

5. la a urna hospedaría de urna mulher~ 

que morava perta de sua casa, e moía o trigo

para ganhar alguma causa. 

6. E, apesar de todo este trabalho, ~

faltava á aula de Zenon, para a qual entrou •. 

aprendía bem, e gozava saude. 

7· As pessoas, que sabiam como elle era:. 

pobre, ficavam admiradas e perguntavam:-
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Como é que este sujeito pode viver e pagar 

~"lo mestre? 

8. Or..t, em Athenas, quando alguem era 

pobre e fazia despesas grandes, tinha de 

apresentar-se aos juizes e mostrar como é 

que arranjava dinheiro para fazer os seus 

gastos, sem furtar. 

9· Cleanthes foi, pois, um dia, chamado, e 

·nao teve remedio senao levar o jardineiro e a 

mulher da hospedaría, para explicarem como 

elle ganhava dinheiro para se sustentar e 

.aprender. 

10. Os juizes, admirados da coragem 

.d.e Cleanthes, quizeram dar-lhe urna certa 

-quantia de dinheiro todos os mezes, para que 

.continua5se os seus estudos mais facilmente. 

11. Mas Cleanthes nao quiz acceitar esse 

favor. 



assentar 
brejeirinho 
constipa~ao 

cal¡;ou 
doutor 
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7.• Ligao 

O DouTORZINHO 

experimente 
fa e; a 
importas 
licen!;a 
lá 

pass e 
roupa 
sala 
velocipede 

1. Alberto apanhou uma constipa~ao e. 

por isso, a sua mamai nao o deixava sahir 

para o quintal. 

2. Esta va na sala fazendo casinhas de 

cartas, vendo pinturas, e ouvindo historias~ 

mas ficou logo aborrecido. 

3. O que elle queria era sahir. 
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4· Mas a mamai nao deixava e:; elle nao 

gostava de aborrecer a mamai. 

5. E, entao, como havia de ser? 

6. Alberto nao disse nada. Sahiu da sala; 

foi lá dentro, vestiu o sobretudo de seu 

papai, cal~;ou urnas botinas muito grandes, 

agarrou n'uma bengala mais alta que elle. 

7. Assim vestido, voltou e bateu á porta 

da sala. 

8. A mamai disse : - Entre. Alberto 

entrou. 

9· - Minha senhora, disse elle, eu venho 

ver o seu filhinho doente. 

10. - Ah 1 disse a mamai; estimo muito 

vel-o, doutor. Fa<;:a o favor de se assentar. 

E o doutor sabe de algum remedio born 

para o meu filhinho? 

1 1. - Se sei, m in ha sen hora 1 disse 

Alberto. Olhe : a Senhora de-lhe o capote 

e as luvas de la; depois entregue-lhe o 
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velocipede, e depois deixe-o ficar bastante 

tempo no quintal. A Senhora experimente· 

o remedio, e ha de ver co mo é bom. Agora. 

preciso ir ver outros doentes . Adeus, minha. 

Senhora, passe muito bem. 

12. E Alberto apertou a mao da mamai 

e foi-se e1nbora, arrastando as botinas, e 

batendo com a bengala no chao. 

r3. D'ali a pouco a porta abriu-se outra. 

vez e Alberto entrou com a sua roupa do 

costume. 

14. - Mamai, perguntou elle, entao tu 

nao te importas com o remedio do doutor?

r5. E o patifezinho fazia urna cara tao 

velhaca 1 

r6. - Talvez fosse bem bom, respondeu 

a mamai, sorrindo; e mandou dar a Alberto 

o capote, as luvas e o velocipede. 

17. O brejeirinho foi tomar o remedio no 

quintal, e o caso é que ficou bom lago. 
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s.• Licao 

0 CUMPRIMENTO DO DEVER 

ca vallo 
descendo 

desapparecer 
ha5 de 

recleas 
urio 

1. Fazia uma tarde muito bonita. 

2. Um homem. vinha descendo de carro 

·por um morro abaixo. 

3. Vinham com elle tres senhoras. 

4· Em baixo do morro passava um corre

gozinho, e, por cima do corrego, urna ponte. 

5. O carro passou muito bem pela ponte· 

e já ia subindo o morro do outro lado~ 

quando um dos tirantes rebentou. 
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6. O carro corne¡;;ou, entao, a rodar para 

·traz, porque ficou preso só de urn lado, e o 

cavallo n;:to o podía sustentar. 

7. Vinna vindo, vinha descendo e podia 

cahir no corrego. 

8. O hornero saltou fóra, corn as. redeas na 

rnao, e urn menino, que ia passando, gritou 

para o cava:llo : « Óa 1 óa 1 » 

9· O cavallo nao poude conter o carro. 

xo. O carro vinha rodando, rodando. 

1 1. Esta va q uasi na barranca do corrego. 

12. O que fazer? O menino ·teve urna ideia. 

Agarrou urna pedra, passou por traz do carro 

e cal~ou a roda. 

I3. O carro parou e as senhoras sahiran1 

d'elle. 

14. O homem ficou olhando muito seno 

para o menino e afina! disse : - Obrigado, 

meu menino, tu has de ser muito bem pago. 

x5. - Obrigado, respondeu o memno; 



27 

eu nao quero paga nenhuma, porque fiz o 

meu dever. 

16. E ajudou o homem a emendar o 

tirante, e, acabado tudo, til·ou o chapeu e 

disse : - Boa noite, e desappareceu. 

companheiros 

Ü VESTIDO NOVO 

emb ara c:;o u-se g rac a tambo 

1. Rosinha tinha um 

vestido novo. 

2. Gostava tanto d'elle 

que nao -quería vestir 

outro. 

3.- Pódes vestir o teu 

vestido quando quizeres, 

lhe disse sua mai - mas, se brincares com 

elle, és capaz de rasgal-o. 

4·- Eu tomo muito sentido, mamaizinha; 

tu me deixas vestí l-o ag-oré<? 
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.5. - Faze o que quizeres, respondeu a 

mamai, mas, se o rasgares, nao te ponhas 

.a chorar. 

6. Rosinha estava convidada para brincar 

ocom Joanninha e Frederico. 

7· Quando a mamai disse isto, ella foi 

·vestir o vestido "novo, e sahiu muito contente. 

8. Chegando á casa dos seus companheiros, 

'foram joga1· ás escondidas. 

9· Rosinha lago viu que o vestido a 

::.atrapalhava. Nao podía pular, nem correr 

<le medo de o rasgar. 

10. - Que é isto, Rosinha? perguntou 

Frederico; tu hoje estás sem vontade de 

~brincar? Corres tao devagarzinho que a gente 

·nao acha gra\;a e m te pegar. 

1 1. Rosinha, envergonhada com estas 

·palavras, quiz correr muito ligeira; mas, 

-quando ia puJar um páu, o vestido embara

~ou-se e ella cahiu. 
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12. No páu havia uns espinhos, que 

rasgaram o vestido, e, com o tombo, ficou 

elle todo manchado de verde. 

~~- Rosinha, muito triste, come\=OU a 

chorar. 

14. - Porque é que tu nao vestiste um 

vestido á toa, como eu? perguntou J oanninha. 

Este era muito bonito demais para brincar. 

1 S. - V es ti porque q uiz, respondeu 

Rosinha. Voces sao todos uns aborrecidos. 

Sabem muito bem que eu·· nao gosto de 

jogar ás escondidas. 

r6. - Entao vamos brincar outro brin

quedo qualquer, disse Frederico. 

_17.- Nao quera brincar mais coro voces; 

nao me importa com os seus brinquedos. 

disse Rosinha. 

18. E levantou-se, e foi-se embora, zan

.gada com os seus companheiros. 
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10.• Lic;:ao 

O HAlo DE SoL 

afu.genLLn.dd choupanas corolla desa.brocha....taa 

Se eu fosse um raio de sol, 

Eu bem sei o que faria: 

Beijando as flores, vivía 

Desde o primeiro arrebol. 

Das corollas perfumadas 

Aspiraría o olór 

E daría viva cór 

A's pet'las desabrochadas. 

Se eu fosse um ¡·aio de sol, 

E u be m sei o que faria : 

Nas choupanas entraria 

Desde o primeiro arrebol. 

Afugentando os pesares 

Da pobreza ao corac;:ao, 

De calma e satisfac;:ao 

Encheria os tristes lares. 

-
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1.1..• Li9ao 

o DR. TóTÓ E o DR. BICHANO 

aouguinhes cachorro ce!Mo enro~ava-se - \ravusja"'-

I. Era urna vez . . . tres camaradinhas : um 

néné- menino, um nene -cachorro e um 

nene - gatinho. 

2. O nené-menino charnava-se: Nhónhó. 

3. O nene - cac;horro chamava-se : Tótó. 

4· O néne-gatinho chamava-se: Bichano. 

5. Eram rnuito amiguinhos e muito traves-

sinhos, e rnoravam juntinhos na mesma casa. 



6. Corriam e pulavam o que dava o d ;. \. 

7. T ótó ia atraz de Bichano; Bichano, atraz: 

de Tótó; Nhónhó, atraz dos dais; e, ás vezes, 

quando o barulho era muito, a mamai corría 

com o chinela atraz dos tres . 

8. Ás vezes, Nhónhó cahia e machucava

se; ás vezes, Tótó lhe ferrava o dente com 

for~ra; ás vezes, Bichano o arranhava fundo. 

9· Mas tambem, ás vezes, Nhónhó assen

tava cada varada em Tótó e expremia tanto 

Bichano 1 

10. Quando Nhónhó se machucava; gri

tava : • Ai, ai, ai ! " Quando Bichano se 

rnachucava, gritava "' Miau, miau, miau 1 » 

Quando Tótó se machucava, gritava: « Uau, 

uau, uau 1 » 

1 1. E, quando todos se machucavam ao 

rnesmo tempo, era só : « Ai, ai, ai l Miau, 

miau, miau 1 Uau, uau, uau 1 » 

r2. Nhónhó dormia em urna caminha; 



Tótó n'um cesto; e Bichano enroscava-se no 

borralho. 

r3. Bichano dormia com um olho aberto 

para ver o que Tótó fazia; Tótó dormía com 

um olho aberto para ver o que Bichano fazia; e 

Nhónhó dormía com os dois fechados e nao se 

importava com o que Tótó e Bichano faziam. 

14. Uma vez Nhónhó ficou doente e nao 

podia brincar, n1as· teve de estar na cama 

todo odia. 

I5 . Tótó sentiu a falta do seu camarada e 

ficou triste; Bichano tam b e m ficou triste, 

porque viu Tótó triste . 

16. Quizeram brinca•- juntos, mas lago se 

aborreceram. Acharam a porta aberta e 

entraram no quarto de Nhónhó, que estava 

dormindo um somno solto. 

17. Tótó subiu á cama e aninhou-se a um 

lado de Nhónhó; Bichano tambem subiu e 

aninhou-se ao outro lado. 
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18. Quando a mamai entrou no quarto. 

achou todos tres dormindo. 

19. Depois, Nhónhó acOl-dou, e o doutor 

disse que elle estava muito melhor e que 

talvez a visita de Bichano e de Tótó lhe. 

tivesse feíto bem. 

20. Desde esse dia, o cachorrinho ficou-sc 

chamando : o Doutor Tótó, e o gatinho : o 

Doutor Bichano. 

1.2.• LiQao 

ALFHELJO O GHAN DE 

lngl aten·a 
1m pre nsa 

lc tt1·as 
le mb1·ava 

lh ' o 
pince) 

1. Ha muitos annos VlVJa em Inglaterra . 

um menino, chamado Alfredo. 

2. Seu pai era o re1, e, assim, Alfredo era 

o príncipe. 

3. Sua mai, a rainha, era un1.a mulher 

muito boa, que gostava muito de livros_ 

4· Um dia, ella estava com um livro de 

lettras graúdas, pintadas a pincel, porque 
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n'aquelle tempo nao se tinha ainda inventado 

.a imprensa. 

5. Um;:ts lettras eram azues, outras verme-

lhas, e outras doUI·adas 

bonitas. 

todas muito 

6. Alfredo e seu irmao gostavam muito 

d'aquelle liv¡·o, e queriam que sua mai lh'o 

desse. 

7- Entao sua m?ii disse-lhes: - Pois eu 

dou áquelle que aprender a ler primei1·o. 

8. Alfl-edo conhecia um homem, que podía 

ensinar-lhe; foi procural-o logo e estudou 

tanto que em pouco tempo estava lendo. 

9- Seu irmao 1üo andou tao depressa e 

nao ganhou o livro. 

10. Alf•·eclo, quanclo teve z3 annos, foi re1 

da Inglaterra, e, como se mostrou sernp1·e 

muito born e muito sabio, deram-lhe o nome 

de Alfredo o Grande. 

11. Elle nunca se esqneceu do livro, que 
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ganhou, e sempre que se lembrava d'elle, 

ficava muito satisfeito. 

aqu eciam os 
a man heceu 
assobin.va 
assusbes 

13." LiQaO 

D MA NOITE COM U~IA ÜN{JA 

apal pndelas 
eolio 
dPitou- se 
desci 

esco ndesse 
hu m ido 
JtUl eHa 
melte 

on ¡;a.s 
rofar 
re la m pagos 
seg ui 

taquaraa 

J. - Vem cá, minha filha; v em sentar-te 

no collo d e teu pae para e lle te contar urna 

his toria. 

2. Escuta. 

3. A chuva bate forte no telhado e nos 

vidros da janella. 

4- Lá fóra está escuro como b1·eu, e o 

vento zune que mette medo. 
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5. Em urna noite . tal e qual como esta, 

minha filha, o teu papai andava perdido no 

alto de urnas montanhas. 

6. Havia onc;;as no matto e eu tinha sahido 

do caminho e nao podía achal-o outra vez. 

7· A noite chegou, e come¡;;ou com ella 

urna tempestade como esta. 

8. Chuva e mais chuva 1 O vento assobiava 

e assobiava. As arvores dobravam-se como 

taquaras e estal¡:¡.vam. 

9· Eu caminhava ás apalpadelas, procu

rando ande me escondesse, quando esbarrei 

n'uns páus e cahi por cima de urnas pedras. 

ro. Afina!, ajudado pelo clarao dos relam

pagos, levantei-me e descobri um buraco, 

perta de urna grande pedra. 

r r. Entrei n'esse buraco; era uma gruta. 

r z. Fiq uei mais so cegado, en tao. Esta va 

livre da chuva, dos páus, que cahiam, e dos 

raios. 
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r3. Mas d'ahi a pouco ouvi um barulho e 

v1 dois olhos verdes, que brilhavam no 

escuro; e urna on.;a deitou-se ao pé de mim. 

·14. Nao te assustes, minha filhinha. 

r5. A onc;;:a e eu estivemos deítados, um 

ao pé do outro, toda a noíte. 

16. A chuva cahía e o vento zun1a; o 

trovao reboava e parecía que a gruta se aba

lava no meio da tempestade. 

r 7. Eu sentía o pello humído da onc;;:a 

roc;;:ar contra mín1, e nós nos aqueciamos um 

ao outro. 

r8. Quando a1nanheceu, a onc;;:a levantou

se e sahiu e metteu-se pelo matto a dentro; 

<..U a seguí, acheí o canünho e desci das mon

tanhas e chegueí a cas;a. 

19. Ora agora dá-me um beijo e díze-me 

se, no meio do perigo, todos nao se tornam 

· amigos. 



14.• Lii;:Ao 

O LoBo 

difTerenya esta~.io facilidad e 

r. O lobo é um animal rnuito parecido 
com o cao, con1 a differen\;a de ser muito 

maior e muito mais forte. 

2. Uiva corno o cao e tambem come carne. 

3 . Mas nao ladra, nem sacode a cauda. 
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4- Em alguns paizes ha lobos que fazem 

muitos estragos. 

5. No inverno é que elles sao mais ferozes. 

6. Nessa esta<;,:ao, bandos delles saem dos 

mattos das montanhas á procura de comida. 

7. Entra1n nas aldeias e carrega1n car

neiros, cordeiros, bezerros, e, ás vezes, caes. 

8. Juntos, matam com toda a facilidade 

um cavallo ou um boi. 

9· Atacam até o homem, se estao com 

muita fome. 

Ü O N F l S S A.O 

gira vejo-a 

Palavra que nao entendo 

Esta g-rande h·apalhada 1 

Todos me dizcrn que gira 

A Terra, e eu vej o-a parada. 



41 

N'essa nao caio 1 Quem sabe 

Se me tomam por um tolo? 

O que gira, me parece, 

E' dos sabios o miolo. 

ambos 
bello 
ceartnos 

1.6." Ligao 

A PESCA 

comsigo 
ergues 
fresquinho 

gr-ama 
¡)eixe 
panno 

pedncinhos 
ten~ao 

1 . Alfredo sahiu a 

pescar em um rio, que 

corre nos fundos do 

quintal de sua casa. 

2. Levo u su a irrr,1a 

Zizi, mas disse-lhe 

que ficasse muito caladinha, para nao 

espantar os peixes. 

3 . Ora, Zizi gostava muito de falar, e. 

quando tinha de ficar calada, dava-lhe somno. 

4· Mas d'esta vez ella fez tenc;:ao de nao 



dormir, porque levava a sua boneca e uns 

pedacinhos de panno para coser urnas rou

pinhas, emquanto Alfredo pescava. 

5. Zizi tinha essa ten<;ao; porém o sol 

estava muito quente, e o matto rnuito 

socegado, e só o que se via era Alfredo atirar 

o anzol, puxar a linha, erguer um peixe, 

tiral-o -da linha, pól-o dentro do cesto, e 

dizer : - Que bello l Depois mamai faz urna 

fritada para nós cearmos. 

6. Zizi ficava coro dó do pobre peixe, mas 

dizia comsigo : - Mas como é que havemos 

de ter peixe para comer, se nao pescando? 

7. En tao ouviu uma abe! ha, voando de 

flór em flór e fazendo . : zzzz .... Deitou a 

cabecinha na grama e acompanhou-a coro os 

olhos para ver quanto me! ella colhia. 

, · 8. De repente os olhinhos fecharam-se. 

Zi:zi estava dormindo. 

9· Alfredo riu-se e, q·uando o cesto estava 
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cheio, foi indo pé ante pé, abaixou-se e fez~ 

- zzzz .... · - no ouvido de sua irmazinha. 

10. Zizi arregalou os olhos, riu-se tambem 

e levantou-se. 

I I. E ambos, muito contentes, voltaram 

para casa e foram comer a sua fritada de 

peixes fresquinhos. 

1. 7. a Li<;ao 

O DrNHEIRO 

bolso desprezal-o 
eomprei emquanto 

empregar 
pore;:io 

toliee utet. 
typograpma 

I . lzidoro tirou do bolso urna poq;ao de 

dinheiro e mostrou-o aos seus camaradas. 

2. Elles fi.caram a olhar muito espantados, 

porque nunca tinham visto tanto dinheiro 

junto. 

3 . Izidoro esteve muito tempo .empregado 

em uma typographia, e, como era trabalhador 

e poupado, poude guardar alguma cousa. 
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4-· - Aquí está, meus amigos, disse elle, 

o que eu ganhei Ganhei-o com muito tra

balho. Sei trabalhar e nao tenho vergonha 

de trabalhar. 

5. - Compreí esta roupa com o dínheiro 

que ganheí, e parece-me que a gente póde 

andar bem vestido, como eu ando, quando 

pitga a roupa com seu dinheiro. 

6. - ·Hei de continuar a trabalhar 

emquanto puder; hei de ganhar maís 

dínheiro, e hei de gastar sempre o meu 

dinheiro em cousas uteis. 

7· Está direito. Izidoro tinha razao. A 

gente deve trabalhar, e ganhar dinheiro, e 

empregar bem o dinheiro. 

8. Mas para que serve o dinheiro ? 

9· Serve para comprar a roupa e a comida; 

para comprar livros; para comprar tudo, que 

a gente precisa. 

10. É nma tolice guardar dinheiro só para 



tel-o guardado e os outros nos chamarern de 

rico. 

1 1 . O dinheiro é urna boa causa, quando 

é bem empregado; mas tambero é urna 

cousa ruin1 quando serve para fazer mal. 

12 . Com . elle se póde fazer muito bem e 

muito mal. 

13. Nao se deve ter muito amor ao 

dinheiro, nem tambero despresal-o. 

1 4· Nao se !he deve ter muito amor para 

nao se ficar cubii(OSO; nao se deve despresal

o, porque nao se póde viver sem elle. 

J 5. Izidoro era um rapaz de juizo. 

adivinha'W4o bola 

18 .. Lic;ao 

Ü QUE É? 
foi r e g ancho 

(Adiuinha¡;ao) 

longe prrceb~ 

1. Podem ver minha cara, mas 

nao podem ver meu corpo, nem 

minhas pernas , nen1 n1eus brai(OS, nem minhas 
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costa~, porque nao tenho corpo, nao tenho 

pcrnas, nao tenho brac;;:os e nao tenho costas . 

_2. E, para me verem, é só de noite,. 

quando já está escuro, ou á tardinha, ou pela 

manha. Quando o sol está alto, só m e podem 

ver 1nuito poucas vezes, e isso mes1no muito 

desmaiada. 

3. Nao tenho pernas, mas ando; e ando 

sem fazer barulho, por so"brc a cabec;;:a de 

todos, de m.aneira que ninguem percebe que 

esto u andando. 

4· Minha cara, ás vezes, é como uma bola 

de prata; ás vezes como u1na foice; ás vezes 

como um bote; ás vezes conw um gancho . 

S. Mas eu nao como nada para fi.car com 

a cara cheia ; e, quando fico com ella 

magra, nao tenho fome. 

6 . Fico tao longe de todos que ninguem 

n1e pode alcanc;ar. 

7· Sabemos meninos quem. sou? 
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:19." Lic;Ao 

ÚNDE ESTÁO OS PASSARINHOS 

arrasta em¡.Jolei,·am-se bena.s 
bichinhos fruct.as 

1. - Onde estao os passarinhos, Braulio? 

perguntou Dona Maria a seu filho, qt1ando, 

em urna manha ele invei-no, andavam via

jando em u m paiz frio. 

2. Braulio olhou para um lado e para 

outro, para as arvores sem folhas e para os 

telhaclos, e nao viu nada .. 

3. Ficou muito espantado com isso, sem 

saber o que havia de responder, mas, afina! , 

disse:- Estao no ninho, mamai. 

4· Dona Maria lhe mostrou que o ninho 

da arvore de perta da janella estava vasio e 

lhe clisse que os outros todos tambem 

estavam_ 

5. Braulio, meio triste, disse: - Entao os 

passarinhos morreram todos? 





6. Nao, Braulio, nao morreram, 

.respondeu Dona Maria; - mas foram para 

outros paizes mais quentes, porque, se 

ficassem aqui, morreriam de fria ou fome. 

7· - P o rque é que morreriam de fome? 

perguntou Braulio. 

8. - Porque comem fructas; bichinhos 

e hervas, que aqui nao ha no inverno. 

9· - Elles acham tuda isso lá para 

ande vao? 

ro. - Acham, Braulio. Aquí o vento 

fria atira a neve contra as janellas, e o 

ceu está escuro; lá nao ha neve e o ceu 

está sempre azul; a terra está ca berta de 

herva, as arvores carregadas de fructas; 

bichinhos voam por todos os lados, e pelo 

chao se arrasta 11 ma pon;:ao de vermes. Os 

passarinhos tem ali muito que comer, e 

empoleiram-se nos galhos, e cantam as 

suas cantigas tao alegres para a gente de lá. 
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Mas elles nao se esquecem de nós. No verao 

elles hao de voltar, e entao tu os verás outra 

vez contentes, barulhentos e activos. 

ap ressou 
ehim ica 

20 .• Lic;ao 

LIQAO DE C HIMICA 

combinaram 
fe1·T"ilha 

Azeite e agua brigaram, 

C e rta vez n'uma vasilha : 

Vai tabefe, vem tapona; 

Socco velho ali fervilha. 

potu~a 

80CCO 

Eis, porem, que, a separal-os, 

A potassa se apressou. 

Todos tres se combinaram. 

O sabao d'ahi datou. 
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21 .• Li<;:ao 

~L, u lw E o PA s:;AI :IN HO 

acertar des manchou fn¡;o priw . .:i pioo · seg urou se ce. 

1. 1\•[auro tinha urna conta muito grande 

para fazer. 

2. Era tao grande que elle desanirnava só 

de olhar para ella. 

3. Por isso, nern experirnentou. Sahiu de 

casa e foi assentar-se debaixo de urna arvore. 

4· l\1auro póz-se a pensar que é muito 

melhor ser passarinho, porque os passarinhos. 

nao tem que fazer contas. 

S. Mas os passarinhos tern outros traba

lhos, e :Niauro d'al'i a pow;:o viu que trabalhos, 
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6. U m passarinho pousou no chao bem 

perto d'elle. 

7. Pegou n'um galhinho secco e quiz 

voar; mas, quando se levantava, o galhinho 

esbarrava-lhe nas azas e cahia. 

8. O passarinho vinha outra vez para o chao. 

9· Mauro, quietinho, olhando. 

10. O passarinho pegava primeiro n'uma 

ponta e experimentava ;· depois na outra e 

experimenta va. 

1 1. Quatro ou cinco vezes o galhinho ]he 

<:ahiu do bico. 

12. Subia, e o galhinho escapa va; tor

nava a descer, torna va a agarrar e torna va a 

subir. · Afina! segurou tao bem, que poude 

voar até o alto de urna arvore, onde estava 

·lazendo o seu ninho. 

I3. Entao Mauro disse : Ora, eu 

·tam be m vou para casa agora, e vou ver se 

fa~o a minha canta,. Este passarinho me deu 
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uma boa lis;:to. Vou trabalhar com vontade_ 

Pois um passarinho ha de poder mais do 

que eu ? Talvez erre quatro ou cinco vezes 

como elle; mas hei de fazer mais uma, mais. 

outra, mais outra, mais outra, até acertar. 

i4. E Mauro foi para casa, pegou na lousa 

e assentou-se. 

15. Comes;ou a canta. Erro u. Desman

chou . Fez outra vez. Tornou a errar; tornou 

a desmanchar. Tornou a fazer; torno u a errar_ 

Já estava quasi desanimado. 

r6. Mas lembrou-se do passarinho. 

17. Principiou de novo. Teve muito tra

balho, mas afina! acabou. 

18. Tirou a prava : a canta estava certa .. 

19. Levou-a para a escala e teve uma boa 

nota. 

20 . Depois d'esse dia, quando desanimava 

por qualquer causa, Mauro lembrava-se do 

passarinho. 



bolo crescem 

22." Lic;:ao 

O EsQUILO 

esquilo houver 

r. Chir¡uinho tcm um lindo esquilo n'uma 

gaiola. 

z. O esquilo é um animalzinho tambem 

chZlmado serelepe no Brasil. 

3 O esquilo de Chiquinho está quasi 

sc1np1·e assentado sobre as patas de traz, 

roendo um pedac;.:o de bolo, que segura com 

duas patinhas da fn:nte. 
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4· Sua cauda é muito felpuda, seus olhos 

sao muito vivos, pretos e brilhantes. 

5. Na frente da bocea, o esquilo tcm doi5 

dentes compridos, que crescem como a5 

nossas unhas. 

6. Olhem para elle, quanuo estiver co

mendo Luna noz. 

7. Elle róe a casca, e os dentes se gastam. 

Se nao crescessem, nao poderia mats c01ner. 

Está ahi porque é que crescem. 

8. Ha muitos animaes, que comem roendo, 

como o esquilo 

roedores. 

todos elles se chamam : 

9· Os coelhos comem roendo e assim sao 

roedores. 

10. Os ratos comcm roendo e assim sao 

roedores. 

1 1. Os castores comem roendo e asstm : 

tambem sao roedores. 

12. O esquilo sabe fazer um ninho muito 
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bem feíto para morar com a sua familia; e, 

no tempo das fructas, elle guarda o que 

precisa, para quando nao houver. 

I3. Ha esquilós de varias córes. 

23•. Lic;:ao 

o PL' DIM 

•gradecemos .arroz ce•facla lle f!OC' ÍatltPS semeALia. 
alLuH S assado CO t¡.,t t·uct o re s OCC11p:-tJO ser•·aJores: 
alr no~ar a'- ~ucar COII \ jflt>0-008 p uol i u t tf'('('I'UJO 

.am.tdxas c:tyarolas ft- l' ' eJ rvs PU'-lltlO v•~sti1no'nos 

.arreios cantlela mach inas selle iro 

1. Nosso tio Roberto convidou-nos para 

jantar e prometteu dar-nos um pudim, que 

tinha occupado mais de mil pessoas para o 

fazerem. 

2. - Um pudim, que occupou ma1s de 

mil pessoas para o fazerem 1 - disse eu. 

Mas, entao, deve ser do tamanho da Matriz. 

3.- Nao sei, disse o tio Robe1·to;- vocés 

amanha hao de vel-o. • 
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4· No dia seguinte, mal tinhamos acabado 

<le almo~ar, vestimo-nos para ir á casa do tio 

Roberto. 

S. Quando chegámos, ficámos admirados 

<le ver tudo quieto como de costume. 

6. Andámos pelo jardim, lemos alguns 

!livros, vimos as figuras dos albuns, e brin

cámos até á hora do jantar. 

7. Á hora do jantar, sentámo-nos á mesa 

muito curiosos. Veiu a sopa; veiu o cozido; 

veiu o assado; veiu o arroz; veiu a salada. 

·Todos comeram. Quando acabaram, o criado 

-tirou os pratos. 

8. Nossos olhos estavam pregados na 

·porta. 

9· Entrou o pudim 1 

ro. Era um pudim como outro qualquer, 

sem differen~a nenhuma. 

1 r.- Este nao é o pudim; que tu nos 

prometteste, titio, disse meu irmao. 
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12. - E elle mesmo, sim, senhor, respon

cieu o tio Roberto. 

13. - Oh, titio ! disse eu - pois entao tu 

queres dizer que este pudim foi feito por mais 

de mil homens ? 

14. Come um peda¡;;o pt-imeiro, meu filho 

respondeu o tio Roberto - e depois vai 

buscar a tua lousa e ajuda-me a contar 

quantos homens trabalharam para fazel-o. 

r5. Come mos nós todos do pudim, ·e 

depois eu fui buscar a lousa e o lapis, e 

tornei a assentar-1ne. 

16. -Para fazer um pudim d'estes, disse o 

tio Roberto - é preciso farinha. Para fazer 

a farinha, quantas pessoas trabalharam ? 

17. - A terra foi arada, semeada, carpida. 

e ceifada . . · 

18.- Para fazer o arado- minciros, fun

didores, ferreiros, lenhadores, serradores e 

carpinteiros devem ter trabalhado. 



19. -O arado é puxado por animaes, e os 

:animaes ten1 arreios. 

20. - Para fazer os arreios, foi preciso 

.cortir o couro, que o selleiro preparou. 

21 . - Colhido o trigo, foi preci so moel-o. 

22. -O moínho foi feito pelos constru

-ctores; as mós, pelos canteiros; as machinas, 

pelos machinistas. 

23. - Pcnsem agora nas ameixas, nos 

limoes, no c¡-avo, na cannela, na nozmuscada, 

no assucar. 

24. Tudo isto veiu de pa1zes differentes, 

e, papa trazel-o, foram precisos navios, 

.constructores de navíos, fabricantes de velas, 

marinheiros, lavradores e negociantes. 

2S. - Ainda mais: o pudim levou ovos, 

1"cite e gordur~. 

26. - É bastante, é bastante, titio, g•·itei 

eu. Agora vejo que podemos contar m esmo 

mais de mil. 
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27. - Mas e u nao disse tu do; nao acabei 

ainda, continuou o tio Roberto. - O pudim 

é cozido e por isso , é preciso contar os 

carvoeiros, que trazem o carvao, e os 

mineiros, que tiraram o ferro e o z"inco das 

ca~arolas. 

28. -O pudim é cozido dentro de um 

panno, e ternos, entao, mais aquelles que 

plantaram o linho, e o colheram, e o 

cardaran1, e o fiara m, e o teceram, e todos 

os operarios, que fizeram os teares e as 

machina s. 

29. - Basta, basta, ti tío 1 dissemos eu e 

meu irmao. - Isso nao acaba nunca. Nós 

te agradece mos a lis;ao e ficamos sabendo .. 

que comemos de um pudim feíto por mai5-

de mil pessoas. 



ajoelha~e 
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A GmAFA 

diffic uldade 
elepl,ante 
enxerga 

ímpPrtinent. 
pescoe;o 

I. A baleia é o maíor dos animaes do 

mundo: o elephante é o maior dos que andam 

na tcrra; a girafa é o mais alto de tr•dos . 

2 . Vive na Afríca do Sul. 
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3. Su a ca be\=a parece com a do camelo; sua: 

pelle é malhada como a do leopardo. 

4· A girafa tem as pernas e o pesc~o 

muito compridos . 

. S. Sua altura é de 14 a 18 pés, ou tres 

vezes a de u m hon1cm. 

6. Come as folbas e os brotas das arvores, 

que alcan¡¡;a scm custo. 

7- É muito ~mpcrtinente para comer, e 

escolhe as folhas, urna por urna, com a 

lingua. 

8. Com difficuldade chega a bocea ao chao 

e, para fazel-o, abre as pernas de diante. 

9· Quando quer-se deitar, ajoelha-se como 

o camelo. 

ro. É um animal timiclo, mas quando 

l he querem fazer m:-tl, ella se defende. 

1 r. Nao é facil chegar perto d'ella : com 

seus olhos grandes e saltados, enxerga muito 

se1n precisar virar a cabe<;;:a; com suas pernas 



63 

compridas, corre que um cavalleiro riao a 

alcanc;;a. 

12. Mas, se algum inimigo, h9mem ou 

leao, se approxima muito, ella dá-lhe coice\ 

com as patas trazeiras, e esses coices sao tao 

fortes e tao repetidos que esse inimigo,. 

muitas vezes, tem de fugir. 

25". Lü;ao 

o SAPO 

campolil mode1o ou-;o pulo IOC.Cgo. 

E u so u u m pobre sapo 

Que vivo a vida inteira 

Debaixo de un1a pedra, 

Do rio aquí na be ira. 

Parece urna tristeza 

Vi ver a minha vida; 

Mas e u é que a nao troco 

Por outra mais subida 
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Durante o frío, durmo; 

Vem o calor, desperto, 

E fa~;o meus passe10s 

Nos campos cá de perto. 

Se chove, nao me importa; 

A chuva nao quebra osso; 

Engulo algumas gottas; 

Os outros sapos ou~o. 

Ás vezes, pisco os olhos; 

Ás vezes, moscas pego; 

Pulo um bocado, e volto 

Á toca com socego. 

Assim é minha vida. 

Que digam que sou feio 1 

Nao foi p:1.ra- modelo 

Que o sapo ao mundo ve1u. 



annunciavam 
ea~adas 
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26.• Li9a0 

0 BRANCO E O INDIO 

dirigiu-se 
degappateceu 
granJississimo 
hospede 

ho,.as pelles 
lernbro pausada 
liFnpo séde 
offe.-edmento 

r. U m homem branco estava parado, á 

porta da sua casa, olhando para as nuvens 

negras, que con·iam pelo ceu, e os relan1-

pagos, que annunciavam uma tempestade. 

2. Passou um Indio pela rua, chegou-se e 

pediu um pouco d'agua e pausada pela noite. 

3. O homem respondeu-lhe : Nao 

tenho agua, nem nada. Puxe d'aqui, grandis

sissimo vaclio. 

4- O Indio olhou para o homem por muito 

tempo, sem clizer palavra, e foi-se embora. 

S. Passado algum tempo, este homem, 

que gostava de fazer suas ca¡;:adas, entrou por 

u m m atto e perdeu-se. 
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6. Depois de andar muitas horas de UID. 

lado para outro, descobriu uma casinha. 

de Indio. Dirigiu-se a ella para perguntar e> 

caminho. 

7. O Indio, que morava n'essa casinha,. 

disse-lhe : - O lugar, que o senhor procura, 

é muito longe. Hoje mesmo o senhor na«> 

é •capaz de chegar lá. Mas, se quizer pausar 

aqui, me dará muito gosto. 

8. O homem acceitou o offerecimento dO> 

Indio. 

9· O Indio foi fazer comida para o seu 

hospede, e depois deu-lhe urnas pelles de 

on~a para dormir, emquanto que elle foi 

dormir no chao limpo. 

IO. Quando foi de manha, conduziu e> 

homem pelos mattos. Chegando perto da. 

casa do branco, o Indio approximou-se 

d'elle e perguntou-lhe se nunca o tinha visto_ 

1 1 • O branco respondeu : - Pa1·ece-me 
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<¡ue eu já te vi urna vez, nao me lembro 

()nde. 

12.-Sim,disse o Indio-o senhor viu-me 

'tima vez, defronte da sua porta. Agora, torne 

um consclho. Se algum dia um Indio, morto 

-de sede, de fome e de cans;as;o, vier-lhe pedir 

.agua e pausada, o senhor nao lhe diga : 

Puxe d'aqui, grandississimo vadio. 

13. E desappareceu. 

.A.ntisthene!l 
.apr-eciasse 

27.• Lic;:ao 

UM DISClPULO MODELO 

classe 
custasse 

Diogen cs 
Grecia 

professor 

r. Antisthenes, grande professor da Grecia 

antiga, · tinha urna vez urna classe de discí

pulos preguis;osos. 

2. Fazia o que podía para obrigal-os a 

estudar, mas, vendo que nao se importavam 
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com seus conselhos, despediu todos, amea

¡;:ando dar-lhes de vara se voltassem. 

3. Um d'elles, Diogenes, ficou quieto nc> 

seu lugar, etnquanto os outrós se retiravam. 

4· Nao havia nada no mundo que esse 

mo.¡;o aprec1asse tanto como as li\;i5es de seu 

mestre, e, por isso, resolveu continuar a 

aproveitar d'ellas, custasse o que custasse. 

5. Antisthenes, vendo-o parado, disse-Ihe 

furioso Pois tu ainda estás aqui? 

Queres que eu te metta a vara nas costas 

e ensine o can1inho? 

6. - Mette. Bate quanto quizet·es, respon

dcu o mo\;O. - Nao has de achar nenhuma 

vara, por tnais dura que seja, que tne possa 

separar de ti e das tuas li\;i5es. 

7. Antisthenes quiz experimentar. Deu-lhe 

urna por\;aO de boas varadas. Mas foi o 

mesn1o que nada : Diogenes nem se Jnexeu. 

8. O mestre. admirado de tanto amor ao 
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<iiscipulo. 

9· Nao teve que se a1-repender. Diogenes 

tornou-se dcpois um grande sabio. 

2s.• Li<;>ao 

o C A BEC !NHA DE PRATA 

eac hinhoa cabe ll ~ira engutr ltn ando 

1. - Eu queria ser grande , disse o Cabe

<:inha de Prata, bonito memno de 6 annos, 

.sacudindo os cachinhos brancos de sua cabe!-
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leira. - Se eu fosse grande, havia de fazer 

muito bem aos outros. 

z. - O que é que tu fazias, meu filho? 

perguntou a mamai. 

3 - Ora, respondeu o Cabeciuha de 

Prata; - eu ajudava os homens bons, 

surrava os maus; clava dinheiro aos pobres.

mandava o doutor visitar os do~ntes; tomava 

~~1idad~ dos menino~. q~-~~ao tivessen~ papai, 

ncm n1amai ; da va de comer aos que tivesseiU 

fome; e clava Iivros aos que quizessem lér.._ 

e ... e ... e . .. havian1 de pór o meu nome no 

jornal 

4· - - Bem, disse a mamai- isso é muita 

cousa de mais para um homem fazer. :Mas tu. 

sabes como é que os grandes ho1nens ficaiU 

grandes? 

5. - Nao sei, mamai, responden o Cabe

cinha de Prata. 

6. - Pensas que a tua jaboticabeira, que 
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:ainda nao é da tua altura, quando crescer, ha 

<le virar em m~a laranjeira? 

7· Ora, mamai 1 

8. - E que qualidade de arvore era a 

'figueira, quando era pequena? perguntou 

ainda a mamai. 

9· - Era uma figueira. 

10. - Entao, agora, dize-me uma causa : 

<¡ue menino é que ha de ser um bom homcm, 

um grande hor11em, quando crescer? 

11. U m .bom menino, nao é? 

12. - É. Faze, entao, de canta, que o 

meu Cabecinha de Prata quer ser um 

bom menino. 

r3. - Quera, sim. O que é preciSO· 

íazer? 

14. Faze tudo aquillo de que os outro:. 

gostam. 

r5. - Dize alguma cousa para eu fazer, 

n1amai. 
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16. - Olha: Joanna está engommando. 

Podías enchcr a caixa de carvao para ella. 

17. O Cabecin ha de Prata foi e encheu a 

ca1xa até á bocea, e depois foi -axrancar os 

mattos do jardim para o papai ficar contente, 

quando voltasse_ 

18. D'a1i a pouco estava tao can~;ado , que 

perguntou á mamai se já nao tinha traba

lhado bem. A mamai beijou-o e disse-lhe que 

odia ir brincar, e que, se sempre fizesse 

assiin, quando crescesse seria um grande 

homem. 

19. E o Cabecinha de Prata fez sempre 

assim, e quando cresceu era es0mado por 

todos que o conheciam_ 

acoct.ae6 ~.: hu par 

29." Lic;:ao 

A LAGARTA 

dczes J. is moxer seda teceu 

1. Adivinhem o que é que eu tenho na mao? 

2. Tem dezeseis pernas e doze olhos. 
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3. Come o dia inteiro, mas nao bebe 

nada. 

4· Quando quer crescer, larga a pelle. 

5. Nao adivinham, apesar de terem visto 

tantas. 

6. É urna lagarta. 

7. D'antes ella era um ovinho do tamanho 

da cabe¡;a de um alfinete. 

8. Um dia o ovo abriu-se e d'elle sahiu 

um bichinho, fino como urna linha. 

9· Esse bichinho andava muito bem com 

as suas dezeseis pernas, e via melhor com os 

seus doze olhos. 

10. Logo que sahiu do ovo, comec;ou a 

com.er e nao paro u mais de comer. 

1 1. Por isso cresceu muito depressa. 

12. Em pouco tempo a pelle nao podía 

mais com elle, e teve de mudal-a. 

13. Deixou, entao, de comer, e foi tirando 

a pelle inteira pouco a pouco. 
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14. Assim mudou de roupa urna poq;:ao 

.de vezes. 

15. Agora está grande. Vamos pól-o 

debaixo de um copo para ver o que acontece. 

16. Olhem 1 Caminhou para um cantinho 

e come~;ou a tecer. 

1 7. Em poucos días teceu urna bolinha de 

seda muito bomta. 

18. Ficou mettido dentro d'esta bolinha, 

com sua fórma mudada, porque nao tem 

cabe~;a, nem pés. Demais~ parece morto. 

1 9· De lagarta viro u em casulo. 

20. O inverno passou; passou a primavera, 

e o bichinho sem se mexer. 

21. Veiu o verao com seu calor e um bello 

dia achou-se urna borboleta debaixo do 

copo. 

22. A bolinha de seda estava com um 

buraco. O que havia de ter sahido por elle 

senao a borboleta? 
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23. Essa borboleta sacudiu as azas e póz

se a andar. No dia seguinte vóou. 

24. Foi chupar o me! das flóres e gozar do 

ar fresco para depois pór ovos, de ondc hao de 

sahir lagartas, que hao de fazer· casulos, de 

onde hao de sahir novas borboletas. 

30'. Li9ao 

As EsTACOES 

calido desabrocho geada ordem tingindo 

(PAnA DIALOGO) 

A Prt"1navera 

Eu sou a Primavera, 

9ue desabrocho as flóres, 

Os valles, prados, montes; 

Tingindo de mil córes. 

r_ ¡ 

O Vereco 

Eu sou a quadra ardente, 

O calido Veri:i.o, 

valle• 
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Que trago em tempestades 

O raio e o trovao. 

O Outono 

Outono é o meu nome. 

As fructas sazonadas 

Pendura nos pomares, 

Cheirosas e douradas. 

O /nverno 

Me ch:1mo Inverno. Dispo 

As plantas, e a geada 

Espalho sobre a terra 

Da noite á madrugada. 

Todas 

Quatro esta~oes 

Representamos : 

Sempre, n'esta ordem, 

Juntas andamos. 
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31 • LiQaO 

Ü QUE É QUE VEIU BUSCAR 

Attea~io cesto e speran-;a marmelos pecegos tect.. 

1. Bom dia, Senhor Pedro, disse a 

dona de urna laja, vendo entrar um menino· 

com um cesto no brar;o; en tao como está 

sua mai? 

2. - E s tá boa, abrigado, respondew 

P.edro, descanr;ando o cesto. Ella vai 

fazer um pudim hoj e para o jantar e 

mandou buscar . .. E Pedro parou de repente. 

3. -O que, meu menino? perguntou a. 

mulher. 

4· Pedro olhou para o dinheiro, que tinha. 

na mao ; depois olhou para o cesto; depois 

olhou para as fructas , que estavam nos 

taboleiros; depois póz-se a cor;ar a caber;a; 

e depois comer;ou a olhar para o tecto. 
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5. Mas, qual! nao valia de nada; nao 

podía lembrar-se do que tinha vindo buscar. 

6. - Entao, bobinho, disse a mulher -

tu nao sabes que fructa tua mai mandou 

buscar? 

7 : Pedro olhou para as laranjas, para as 

goiabas, para os marmelos, para os pecegos, 

para as bananas. 

8. Nada! nao se Jembrava. 

9· E entao? 

10. Entao, teve de voltar para casa sem 

esperans;a de comer pudim. 

1 1. E porque aconteceu isto? 

12. Porque Pedro, em vez de prestar 

:attens;ao quando sua mai lhe dava o recado, 

estava entretido em contar quantas bolinhas 

de vidro tinha no bolso. 



ancioso 
distribui~ao 

32.• Lic;:ao 

ÜDIO A .MENTIRA 

diffici l 
examinador 

escripta 
esfur¡;ou-se 

pagina 
•alot 

r. Conrado Vieira era um menino, que nao 

gostava muito da escóla, e, por isso, andava 

atraz de seus companheiros em tuda, menos 

na escripta. 

2. Com·ado tinha geito para escrever. 

3. Na escóla davam premios, e Conrado 

estava ancioso por ter um . 

4- Como só tinha esperan\;a de fazer boa 
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figura na escripta, resolveu escrever tao 

bem quanto podesse. E, deveras, esfor~rou-se 

tanto que a sua escripta sahiu muito boa. 

S. Quando chegou o día da distribui~;ao 

dos premios, o examinador levantou no ar 

duas escriptas e disse : -Seria difficil decla

rar qua! destes dois cadernos está mais bem 

escripto. Mas o caderno de Conrado tem 

urna pagina que está mais bem escripta que 

todas as do caderno de Carlos, e até do que 

as outras do mesmo caderno. 

6. O corac;:ao de ConraJo só fazia - toe, 

toe, toe, toe. 

7. Mas parece que nao era só de alegria, 

porque, corando muito, elle diss.e ao exatni

nador : - O senhor póde mostrar-me essa 

escripta? 

8. - Pois nao, disse o examinador. 

9- Com·ado pcgou no caderno, olhou para 

a escripta, e depois entregou-o outra vez au 
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examinador, dizendo : -Esta escripta nao é 

minha . De certo foi algum menino da classe 

adiantada, que escreveu, por engarro, no meu 

caderno. 

ro. - Ah, disse o examinador, - isso 

agora é outro caso. 

r 1 E os dous cadernos, o de Carlos e o 

de Conrado, voltaram aos juizes do exame, 

que mandara1n dar o premio a Carlos. 

12. Com·ado ficou muito desapontado. 

13. Os outros meninos riram-se d'elle e 

um lhe disse : - Tu foste u m grande pateta; 

para que contaste? 

14.- Eu nao contava, disse outro. 

r5.- Nem eu, ajuntou um terceiro.- A 

escripta estava no_ teu caderno; tu podias 

dizer que era tua. Olha, Com·ado, nao vale a 

pena ser tao bobo . 

16. Mas Conrado nao se importava com o 

que estes meninos diziam, e achava que tinha 
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feito bem : - Eu nao quera premios pela 

escripta dos outros. 

I 7. - Viva Conrado 1 Viva tres vezes 

Conrado! Viva Com·ado 1 gritaram quasi 

todos os meninos. 

r8. E Conrado foi para casa, mais contente: 

do que se tivesse recebido o premio. 

acliYa~ 

alliviar 

33." Li9 ao 

M"Aos BONITAS 

co nc ertan, 
e1.quisitas 

Francisca 
promptas 

teclado 

1. - Ó Dona Maria! que maos feias 

Francisca tem 1 disse l\1argarida á sua mestra. 

quando ia voltando da escóla com ella. 

2. - Pois eu acho, Margarida, disse a 

mestra- que as maos de Francisca sao as 

mais bonitas da escóla. 

3. - Ora, Dona Maria, tao vermelhas e 

tao grossas 1 disse a menina. - Como haviam 
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de ficar exquisitas em cima do teclado do 

piano 1 

4· Dona Maria pegou nas maos de Mar

garida e disse:- Tu~s maos sao muito alvas 

e muito finas, Margarida; sao mesmo maos 

para pór em cima do teclado de um piano; 

mas falta-lhes urna cousa, que as maos de 

Francisca tem. Queres que te diga o que é? 

S. - Quero, Dona Maria, respondeu 

Margarida. 

6. - Olha, Margarida, continuou a mestra 

-as maos de Francisca estao sempre activas. 

Lavam pratos; fazem fogo; penduram roupa, 

e ajudam tambem a lavar roupa; varrem, 

espanam o pó, e cosem; tratam sempre de 

alliviar sua pobre mai, que trabalha tanto. 

Além d'isso, lavam e vestem as crian~;as; 

concertamos brinquedos e vestem as bonecas; 

e ainda acham tempo para ninar a menina 

do vizinho, tao doenti nha. 
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7· Sao maos, que fazem bem a tudo o 

que vive. Eu já as vi amimando o cavallo 

canc;:ado e endircitando a perna machucada 

do cachorro. Estao sempre promptas para 

fazcr bem a quem precisa. 

8. - Agora eu vejo que nao tinha razao, 

disse Margarida- e nunca mais hei de achar 

as maos de F•·ancisca feias. 

9· - Gosto muito de te ouvir dizer isso, 

observou a mestra; - e devo dizer-te que, 

se sao bonitas, é porque fazem tuda contentes 

e de boa vontade. 

10. - Minha mestra, desculpe o que eu 

disse; de hoje em diante eu hei de me 

lembrar de Francisca, porque estou · vendo 

que só o que é bom é que é bonito, disse 

Margarida. 
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3 4.• Lil;.:ao 

HISTORIA DE UMA AnAN!IA 

accesos assoalho estr·emecer vassour·ada 

.a.ccommodada cabelluda nojent;.\ 
acconlou cocbilando paciencia 
ado1·mecida conseguiu poeira 

1. Em urna bonita manha de 

primavera, urna aranha, que tinha 

estado adormecida todo o inverno, 

accordou do seu comprido somno. 

2. Durante todo este tempo nao tinha 

comido nada; por isso estava muito magra 

e fraca; tao fraca, que mal se poude arrastar 

para a sua velha casa, ande esperava 

encontrar ao menos urna perna de mosca, 

porque estava com muita fome. 

3. Mas, a coitada, nao achou nem urna 

miga! ha . 
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4- Até sua casa tinha desapparecido, e o 

gue restava d'ella erarn só uns fios, cheios 

de poeira . 

5. A pobre aranha trepou pela parede, 

limpou bern o lugar, ande estavarn as ruinas. 

e teceu UJna nova teia, rnuito bern teci

dinha. 

6. Mal acabava o seu trabalho, quando 

entra a criada e co1n urna vassourada varreu 

a teia, aranha e tuda. 

7. A infeliz Dona Aran ha conseguí u 

escapar, porque se rnetteu em. urna fenda do 

assoalho, :::mde passou a noite, escondida e 

tremendo. 

8. No día segui11te, be m cedinho, subiu 

pela pared e outra vez, e COn1CI;OU a fiar 

com toda a paciencia, até que a teia ficou 

prompta . Escondeu-se, entao, em urn can

tinho, que arranjou. Ahi esperava com toda 

a paciencia a prirneira mosca que quizcsse 
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fazer-lhe o favor de pousar para ser 

comida. 

9· D'ali a pouco a teia come¡;:ou a estre

mecer. 

ro. Saltou do seu cantinho Dona Aranha, 

certa de que ia ter um jantar de primeira 

qualidade. 

r 1. Mas, ah 1 nao era mosca nenhuma, 

nao Era urna abelha, que fez na teia 

um buraco, e lá se foi, deixando a aranha 

com agua na bocea. 

12. A aranha voltou para o seu cantinho, 

contando ficar sem jantar n 'esse dia, e 

ter de esperar o dia seguinte, sem provar 

nada. 

r3. la já cochilando, quando ouviu um 

zunido atraz de si. _ Virando-se, v1u um 

par de olhos accesos, que olhavam para 

ella, e urna grande bocea aberta para 

engulil-a. Era urna vespa muito grande, 
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que es tava com fome e que andava pro

curando comida. 

14. Correu meio tonta, chegou á beirada 

da teia, deixou-se cahir por um fio, e pensou 

que estava livre do perigo. 

rS. Mas, pobre aranha 1 U m tico-tico 

vtu-a. Como um raio, vóou para cima d'ella, 

.agarrou-a no bico, e levou-a para seu ninho. 

Dentro do ninho havia quatro filhotes. Tres 

já tinham comido um bichinho muito gordo, 

cada um. Quando o que nao tinha comido 

.ainda viu sua mai chegar com urna aranha 

cabelluda, de pernas finas e compridas, ficou 

zangado, e disse que nao comía aquella cousa 

nojenta. 

r6. A aranha ficou muito contente quando 

ouviu isto, e o tico-tico, indo ralhar com o 

iilhote malcriado, abriu o bico e a pobre 

cahiu, e foi-se arras tando com as pernas 

machucadas. 
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1 7. Cheg-ando á sua teia nao poude dormir 

com as dóres. Passou a noite em claro, e de 

manha con1e¡;ou utna outra teia em urna 

roseira, onde se tinha escondido. 

18. Escolheu o lado de baixo da folha. 

para sua sala, e agora ali está muito bem 

accommodada, livre da vassoura da criada, 

e apanhando sua mosquinha de vez em. 

quando. 

35." Lic;:ao 

INGENUIDAD E 

certeza hei Ce in genuidade-

Ha urna pessoa, que eu quero 

No fundo, bem lá no fundo 

Do cora<;ao, e nao troco 

Por nada, nada no mundo. 

E mamai. Ella é tao boa 1 

Como os amores é bella 1 
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Quando eu crescer, com certeza 

Hei de casar-me com ella. 

.cbamma.• 
cinza 

36.• Lil;:ao 

o TITIO 

fu maca 
gel o 

paJo 
regalo 

1. O titio costuma contar historias a 

Roberto e a Carmela, todas as noites. 

2. O titio viajou por todo o mundo; 

viu muitas terras, e muitos pavos, e mu.itas 

causas. 



3. Elle contou--lhes que esteve urna vez 

em um paiz muíto frío, onde nao se vía o sol 

durante trez mezes inteíros, e se estava sem

pl·e is e:,curas. A gente d'esse paíz vivía 

em casas feítas de neve e gelo, e esse paiz 

ficava perto do polo .?~-~~!te. O títio viu 

tainbem montanhas com cumes tao altos e 

tao fríos, que esta·,rarn sernpre cobertos de 

neve, que nunca se _<:Ier~ctia. A gente morria 

gclada antes de chcgar ao alto. 

4· Carmela perguntava : - Mas porque 

é que o sol nao derrcte a n.eve ? 

5. E Roberto : - Nao ha verao no alto 

das montanhas? 

6. E o títio respondía : - Os veroes 

n'essas montanhas sao n1ais fríos que os 

invernos dos paizes fríos. Quanto ma1s se 

sobe, mais frío faz. 

7· Mas tambem ha montanhas que, cm 

vez de neve, tem fogo, disse o títio - e que 
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atiram fuma~;a, cinzas e chammas pelo alto; 

tal e qual como acontece com um fogao, 

quando está acceso. Mas obscrvava elle 

que nem dez mil fogoes juntos eram capazes 

de fazei- um fogo como o que se ve 

sahir d'essas montanhas, que se chamam 

vukoes, pela abertura, que se chama cratera, 

por onde saem tambem rios de cousas 

derretidas - pedras e metaes que se 

chan"Iam lavas. 

8. Roberto e Carmela custavam a acreditar 

n'isto, mas sabiam que o titio nao era capaz: 

de inventar· mentiras e, por isso, ficavarn 

certos de que tudo era verdade. 

9· E o titio tinha ta'l.ubem visto baleias, e 

muitos peixes, e leoes, e tigres e muitos. 

outros animaes. 

10. Elle contava como se pe:;cam as 

baleias; como os tubaroes sao ferozes; como 

os leoes matam o gado ; como se ca~;am os 
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tigres,, e urna por~ao de historias, e historias 

todas verdadeiras, que sao as rnelhores. 

1 1 . . E os dais meninos ouviarn caladinhos, 

prestando muita atten~ao. 

12. Erarn um regalo, todas as noites, as 

historias do born velhinho. 

37." Ligao 

Ü QUE É? 

cat;ador ferróes ligeir~:~.. 

(Adwinha¡:ao) 

r. Sou pequena, mas ca~ro rnuito bern. 

Talvez nao haja rnelhor ca~ador: do que eu. 

2. E nao pos so correr ligeira, nern voar, 

nern saltar. 

3. Mas tudo o que corno vóa. 

4· Nao tenho armas, sen;lo dais ferroes . 

Tuda o que eu corno tern ferroes ou outras 

armas. 

5. Nao saio de rninha casa, que é sernpre 



em algum canto. Nao saio para huscar 

comida e tenho sempre muita comida. 

6. Sei fiar e tecer muito bem, e é com o 

que tet;:o que apanho o que como. 

7· Agora digam o que sou, e depois estu

dem bem o que fat;:o. 

38.• LiQaO 

ÚOMO SE ESCREVE UMA CARTA 

empJ·esto Eugem;.&. mteressante 1embre 

1. Dona Eugenia esta va escrevendo urna 



<:arta para seu filho mais velho, que andava 

no collegio, e sua filha Clara, menina de 

6 annos, estava a_ssentada perto da janella, 

brincando com um gatinho. 

2. Afinal can~ada de brincar, a menina 

veiu para perto de sua mai e póz-se a olhar 

{>ara a penna, que corría por ~obre o papel, e 

a pensar : - Como é borr.. saber escrever 

urna carta 1 

3. Dona Eugenia, vendo-a, disse-lhe : -

Clara, tu nao gostarias de mandar urna carta 

a teu irmao? 

4- Ora se gostaria, mamai 1 

S. E porque é que nao mandas? 

6. Ora, mamai 1 Porque nao sei escre-

ver. 

7. Pois eu escrevo por ti, se quizeres. 

8. Quero, quero. Escreve, mamai. 

9· Mas olha, minha filha, tu és quem 

vai escrcver a ca1·ta , e nao eu. Eu só te 
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tempresto a minha mao; tu és quem deve 

<Cl.izer o que eu hei de escrever. Vamos. O 

ue ha de ser? 

10. Nao sei, respondeu Clara. 

11. Nao ·sabes, e gostas tanto de teu 

iirmao 1 Queres que eu lembre alguma cousa? 

12. Quero, mamaizinha. 

13. Entao, vamos ver. 

1 4. ;ff«"'aaG @7"'?Ub. 
1 S. ~'"Yf' m?Ú<ff' ,.fta-óuaaá «--e-&a a- caua 

.úuN':,a-. 

16. lsso nao, mamai ; nao digas isso 1 

17. Porque nao? 

18. Porque nao é verdade. 

19. Ah, entao sabes que nao se deve 

escrever o que nao é verdade. Estimo 

nmito. Mas agora lembra-te de alguma 

causa, que seja verdade. 

20. Nao sei, mamai. 

21. Ve se isto serve 
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22 . ;?a~~dz{, @~~?Ud. 
· 23. &'/a&? &M~~ tkmcan"*' 
anea ~~a~ ,¿ á~CJ. 
24. N a o escrevas isso, mamai. 

z5. - Porque nao, filha? Pois se é ver

dade 1 E u mesma vi. 

26. - Mas é urna cousa tao á tOa 1 Que 

se importa Eugenio com o rabo do gato?' 

27. - Ah, en tao tu sabes o que se deve 

escrever n'uma carta. Nao é bastante que· 

urna cousa seja verdade; é preciso que seja 

interessante. Agora dize alguma cousa. 

28. - Nao posso me lembrar, mamai. 

29. &aaú/o g~Muo. 
30. ~"' .¿ _¡{ca~ a¿7 • .,, <>cu:feno/o Y"" o r•úno 

cJ0tye e<>éd meÓ:ot " Y"" _,/d ,ftódo oahet. 

3r. - Serve, mamai, serve. Eugenio 

quer muito bem a Jorge e ha de ficar 

.contente, quando souber que . elle. está 

melhor. É isso mesmo que deves escrever. 



3z. - Já vés, Clara, que tu sabes o 

que deves escrever ern urna carta, e se 

nao pódes escrever é porque nao sabes ainda 

juntar as palavras. Logo que aprenderes, 

has de escrever urna carta sózinha a teu 

irrnao, e eu estou certa de que elle na 

de ficar rnuito satisfeito, quando a receber. 



39.• Lic;:ao 

Ü AVESTRUZ 

amansa-se crianc;a COU·TO . tmbora aelvagen• 

1. O avestruz é a rnaior das aves. Tern de S 

a 8 pés de altura . 
2. Anda em grandes bandos nos desertos da.. 

Asia e Africa. 
3. É urna ave, mas tem algumas cousas ellll 

que nao se pa:rece corn urna ave. 



' 101 \. 

4. Assim, suas azas sao pequenas, de maneira 

oque nao póde com ellas voar; se u pescot;o é coberto 

-de pellos; e pasta como a zebra e outros animaes. 

5. O ninho do avestruz é apenas um buraco 

"feito na areia. N'esse buraco acham-se muitos 

-ovos, porque mais de um avestruz ahi pile . 

6. Os ovos sao muito grandes : do tamanho da 

.cabet;a de urna criant;a de u m anno. 

7 . Os selvagens os comem e servem-se das 

.cascas para carregar agua. w'"i 

8. O avestruz come vegetaes, e, quando !!1}~,~1 
.domesticado, engole trapos, couro, ferro, p~!I;uq • .,u 
-vidro, pregos, e tudo o que acha. 1wqo:_¡ ·w':l 

9. Embora nao vóe, corre tao ligeird«jue mm"'l 

.cavallo bom nao o alcant;a facilmente, ·· e cagittffillli' ;r: 

a carreira por muito tempo. 

10. Os arabes o ca<;am a cav1l'l'fo. S~IMPei(!8Í'ii'({fls~ 2· 

.sempre em linha direita, nao podEHa'í'ñO:l.\sfá~Hl!l!iá-';' ·t1 
·mas, como corre em linhas curV'Á'~ ~" ffi'MPa!SIV;rzEM wc· 
.üpanhado quando menos o espe~a? 1 ""rl l m.Bd •t·t<¡·,no') 

ttd . l oa ns rrr o ,¡¡rflr·td til-' 
11. Poucas aves sao de mais utilidade

1 
<lo que 

-<1 avestruz. 
ll ~(J 9 Ei-!Ol{?.S J; )fl'HJLL .1·. 

1.2 . Seus ovos comell!=se ;_sua carne é um bom 
=alimento ; de s ua pelle se faz couro. 
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13. Além d'isso, amansa-se facilmente, e, entilo. 
serve para montar co1no os cava.tlos, pois tero tanta 

f0r<;a que carrega dois homens. 

40.• Lic;:ao 

0 PINTOR 

co nceJ"to ofricina sóesinho• 

Por toda a parte o Sol a procurar eu ando : 

No mar, e co.Lmpo e monte de verdejante cór. 

Depois, com meu pincel, nos quadros. e u me esfor<;() 

Por copiar-lhe á luz o vivido fulgor. 

Porém o Sol, que aquece e faz a minha rlita. 

Nao 'stá no ceu; nll:o 'stá na abobada infinita. 

'Stá lá n'um cantozinlw da officina, aonJe 

Trabalho jubiloso a rir e a cantar·. 

'Stá lá n'um cantozinho, que muita vez alegra 

Concerto barulhento de louco gargalhar. 

,\ hi brilha o me u sol. U m sol e dous sóesinhos ~ 

- A adorada esposa e os fi lhos pequeninho><! 
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41." Lü;:a.o 

CoisiNHAS 

.a tOa a.ppareceu bouve Hollanda habit!lntea 

mexe11 

1. Houve urna vez um menino, que, 

fazendo urna coisinha á tóa, salvou urna 

<:idade. 

2. Na Hollanda a costa é muito baixa, 

e, para o mar nao inundar o paiz, os 

habitantes tiveram de fazer muros fortes 

-e altos, ou diques. 

3. Se estes muros se abatessem, o mar 

-entraría, derrubaria todas as casas e 

afogaria a gente toda. 

4· U m día, a o escurecer, o tal menino 

1a vol tan do para casa e vi u a agua 

-entrando por um buraquinho em um dos 

.diques. 

5. Elle sabia que perigo havia se nao se 
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tapasse aquelle buraquinho, porque cada vez 

ficaria maior, e, afinal, o mar inundaría 

tu do. 

6. O que fazer? Se fosse chamar alguem,. 

podia já chegar muito tarde. 

7. Sentou-se ao pé do dique e tapou O< · 

buraco com a mao, esperando que alguem 

passasse. 

8. Foi anoitecendo, anoitecendo; cada vez: 

ficava mais escuro, mas o n1enino nao se 

mexeu. 

g. Tinha frío e fome e estava €anc;;ado. 

mas nao se arredou d'ali. 

10. A noite parecía nunca se acabaF. 

1 1. Elle sempre no mesmo lugar. 

12. Passado muito· tetnpo, appareceu u m 

homem. Ouviu um gemido. Olhou em 

roda. Viu um menino e perguntou : 

O que é que estás fazendo ahi, menino? 

13. - Estou tapando um buraco e saJ.-
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vando a cidade, respondeu o pobrezinho 

do menino, com os beicinhos tao frias que 

quasi nao podia fa lar. 

14. O homem, entao, tomou o seu lugar. 

emquanto elle ia chamar gente. 

r5. A gente veiu. 

16. Concertaram o dique e a cidade foil 

salva, 

um menino. 

aborreceu-se 

á maozinha pequenina de 

42.• Lic;ao 

0 DESPERTADOR 

cabeceira con•ciencia eornno. 

1. Urna menina, que nao 

podia accordar bem cedo, 

pediu á sua mamai que lhe 

comprasse um despertador. 
2. A mamai com¡>rou o 

despertador, e a menina lhe 
Re91MI1ilPWM* deu corda e o póz á cabeceira 

da cama, e, no dia seguinte, foi accordada pe]() 

barulho, que fez elle, quando disparou. 
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3. Levantou-se logo e achou que tinhn passad& 

melhor o di a por ter-se levantado cedo. 

4. Acontecen a mesma causa todas as ma.nh<ls 

durante muitos dias, mas, no fim de contas, a 

menina aborreceu-se de levantar-se ce<;l.o. 

5. Quando o despertador disparava, ella vir·a

va-se na cama e pegava no somno outra vez . 

6. Passado algum tempo, nem mais accordavll. 

com o barulho. 

7. O harulho era sempre o mesmo, por·em ella 

nilo o ouvia, por·que nao lhe obedecia mais. 

8. O mesmo se dá com a consciencia. Quando 

a gente se acostuma a desobedecer-lhe , ella é 

como o despertador: nilo vale de nada; mas, 

quando a gente lhe obedece, a gente sente-se bem, 
como a menina se sentía, qLrando se levantava. 

cedo. 

apoou-se 
comportado 

43." Li<;:ao 

0 MENINO SATlSFl<:l'rO 

esque¡;o-me 
instructh•as 

macas 
nickel 

piOes 
puxou 

1. O Senhor Bandeira anda va urna tarde 
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a · passear ;a. cavallo, sózinho. Apeoú-se 

para procurar alguma cousa na estrada. 

2. O cavallo puxou as redeas e fugiu-lhe. 

3. O Senhoi" B a ndeira correu atraz d'elle 

e vi u que nao o podía · pegar. 

4- Um menino, q·ue estava ali perto, VIU 

o cavallo e o que tinha acontecido, e correu 

para o meio da estrada, e póz-se na frente, 

e poude segurar nas · redeas e fazer parar 

o cavallo. 

5. O Senhor Bandeira, chegando, disse

lhe : - Obrigado, meu menino; tu me 

fizeste um grande servi~,;o. Quanto queres 

que te dé? 

6. Nada, meu senhor. 

7· Como? Nada! Entao nao te falta 

nada ? Poucas pessoas podem dizer a mesma 

cousa. Mas dize-me : o que é que estás 

fazendo aqui ? 

8. - Estou capinando a planta~,;ao de 
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meu pae, e tomando conta das vaccas, 

que estao pastando. 

9· - Gastas de trabaihar ? 

ro. - Gosto, siln, senhor, e con1 este 

te m po tao bom 1 

r I. - )VIas nao gostarias mais de brin

.c;;.r? 

12. - O meu serv1<;:o nao é pesado. É 

quasi um brinquedo mesmo. 

r 3. Como te chamas? 

14. Raphael de Oliveira, rneu senhor. 

J S. Quantos annos tens? 

"16. Fa<;<;:> oito annos em Junho. 

l 7 . Desde que horas estás aq ui ? 

.J8. Desde as 6 horas da manha. 

;19. Nao tens fome? 

:20. Tenho, sim, senhor; mas d 'aqui a 

pouco vou co1ner. 

2 r . Se tivesses u m nickel de 200 réis. 

agora, o que é que fazias com elle ? 
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22. - N;:¡_o sei, senhor, eu nunc::t tive 

ll:anto dinheiro. 

23. Nao tens brinquedos? 

24. Brinquedos? O que é isso? 

2S. Pioes, bolas, cavallos de páu. 

zó. Nao, senhor. · Tenho só urna 

<Corda de saltar e tinha um arco, que se 

-quebrou. 

27. Nao queres ma1s nenhum? 

28. Quasi que nem tenho tempo de 

brincar com a corda. Tenho de tocar as 

vaccas, de fazer· as compras e de levar os 

cavallos ao pasto; e tudo isso é um brin

-quedo para mtm. 

29. - Mas! se tivesses dinheiro, podias 

comprar ma.,:as e bolos. 

3o. - Ma<;;:as eu tenho em .casa. Bolos, 

nao preciso. Mamai ás vezes faz um pastel, 

e isso chega muito. 

3I. - Nao gostarias de um canivete?' 
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32. - Tenho um. O mano foi quem 

me deu. Olhe, aqui está . 

33. - Teus sapatos estao furados. Nao 

queres um par novo ? 

34. - Eu tenho um outro par para os 

domingos. 

35. Mas n'estes entra agua. 

36. Eu nao fa~o caso, senhor. 

37. Teu chapeu tambem está todo roto. 

38. Tenho outro em casa. 

39. O que fazes quando chove? 

40. Se estou no campo e a chuva é 

muito forte, ' escondo-me em baixo de urna 

.arvore. 

· 41. O que é que fazes, se tens muita 

fome antes da hora da comida ? 

42. 

43. 

44· 
4.5. 

Ás vezes como urna cenoura crua. 

E se nao achas cenoura ? 

Trabalho e esquec;o-me da fóme. 

Estimo saber que vives tao satis-
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{eito. Agora, dize-me : já estiveste na escó!<.1? 

46. - Nao, senhor. Mas meu pai vai-me 

pór agora. 

47- Has de precisar de livros. 

48. Sim, senhor; cada menino te m 

u m I.o Livro de con tos m o raes e instru-

ctivos, u m Pequeno livro de li¡;oes de 

cousas, e u m Livro do Cidadao. 

49· - Entao eu te darei esses livros. 

Conta a teu pai, e dize-lhe que é porque 

tu és muito servi\A-1 e bem comportado. 

So. Sim, senhor. Obrigado. 

Sr. Adeus, Raphael. 

Sz. Passe bem, meu senhor. 

53. O Senhor Bandeira retirou-se. 

S4. Raphael continuou no seu trabalho. 

tantarolando. 
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112 

0 INSOLENTE 

insolencia pelintra. 

má cria~ao pallido 
recebesse 

simples 

1. Eugenio era um dos mais insolentes; 

meninos da cidade. 

z. Era raro passar por alguem na ruac 

que nao fizesse urna má criat;ao. 

3. Se era alguem. que ia muito bem, 

vestido, gritava : Ó pelintra l 

4 · Se era algum pobre esfarrapado, ati-

rava-lhe pedras. 

S. Urna tarde, quando aca:bou a escoJa,. 

um homem extranho 1a atravessando a 

cidade. Su a roupa era simples; velha, 

mas asseiada e direita. Tinha uma ben--

gala. Na ponta da bengala carregava. 

urna trouxa. Seu chapeu era de abas 

muito largas. 
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6. Mal Eugenio avistou o extranho, pis

cou os olhos para seus camaradas e disse : 

Ternos pagode. - Foi, entao, indo muito 

devagar por traz do homem, e atirou-lhe 

o chapeu ao chao, e correu. 

7. O hon1em voltou-se e vi u-o. Calou-se, 

apanhou e póz o chapeu na caber,;:a, e 

seguiu seu caminho. Eugenio veiu vindo 

outra vez, mas, quan~o ia chegando, o 

homem agarrou-o pelo brac;:o e segurou-o 

bem. 

2. Olhou por muito tempo para a cara 

de Eugenio, nao disse urna palavra, e 

soltou-o. 

9· Apenas o insolente menino se viu 

solto, principiou a atirar pedras ao ho

mem. Infelizmente, urna pedra apanhou-o 

na testa, e feriu-o bastante. 

10. Quando viram isto, todos os menmos 

fugiram e Eugenio com elles. 
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r r. Ao chegar defronte de casa, sua irma 

Izabel veiu correndo ao seu encontro <;om 

uma bonita corrente de ouro e alguns livros 

para lhe mostrar. 

r 2. Izabel contou a Eugenio que o seu 

tio tinha chegado; que tinha trazido 

mui tos presentes para todos da familia; 

que tinha deixado o seu carro fóra da 

.cidade, p¿¡xa vir a pé, e causar uma 

surpresa ao papai; que, quando atraves

sava u1na rua, alguns meninos malcriados 

atiraram-lhe pedras; que urna pedra o 

tinha ferido, e que a mamai é que tinha 

tratado do ferimento. 

r 3. Eugenio ficou tao pallido ao ouvir 

isto, que sua irma lhe perguntou : - Mas 

porque é que estás tao pallido? 

14. Elle respondeu que nao era nada e, 

·entrando em casa, foi-se metter no seu 

quarto. 
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-1 lS. D'ali a pouco ouviu o pai chamal-o. 

r6. Tremendo da cabe¡_;:a aos pés, obe

dcceu. 

I 7. Quando chegou á porta da sala, pa-

rou. 

18 . Sua mai · lhe disse : - Porque nao 

entras ? Tu nao és nunca ass1m tao aca-

nhado. Olha este bonito relogio, que teu 

ti o trouxe . para ti. 

19. Izabel pegou-lhe no bra¡_;:o e puxou-o. 

Mas Eugenio abaixou a cabet;a e cobriu 

o rosto com as maos. 

20. Seu tio approximou-se d'elle, pegou-
. ' 

lhe m~ito delicadamente nas maos e disse : 

Entao, Eugenio, nao me abra<_;:as? Mas, 

recuando de repente, gritou: - Meu irmao, 

este nao é teu filho. É o menino que tao. 

insolentemente me insultou na rua. 

2 r. O pai e a mai de Eugenio ficaram 

muitb envergonhados com isto. 
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22. O tío perdoou logo a Eugenio, mas 

seu pai nao consentiu que recebesse o 

relogio de ouro, nem os livros, que eram 

para elle. 

23. Eugenio nunca mais se esqueceu da 

li<;ao e ficou curado da sua insolencia. 

45." Lio;;ao 

? 

cabelleiL·a 

Dize-me, Papai (e se commigo franco) 
Ha quanto tempo já nao olhas p'r'o espelho? 
Se tu soubesses como u m cabellinho branco ... 

Nao quera, nao; nao quera que vás ficando velho"" 
Os velhos vao p'r'á cava e nunca voltam mais; 
E tu, meu Papaizinho, nao morrerás jamais . 

Agora, todo o día, pela manha cedinho, 
Assim terminarei as minhas ora9oes : 

~ Conserva, Deus do Ceu, ao bom do papaizinho, 
.. A cabelleira negra, e a vontade a mim 
·• Faze, lhe permittindo a vida ete!'namente, 

" Pois Tu milagres fazes , Senhor, tao facilmente! :. -
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4G .• Li<;>á o 

Os BEJJA-FLóRES 

corolla 

differcotes 

gallinha 
grossura 

passeando 
pousar 

1. Os beija-flóres sao os mais bonitos de todos 

os passarinhos. 
2. Vivem nas Antilhas e nos paizes da Ame

rica do Sul. 

3. Alguns tcm na cabe¡;a um topete, que parece 

uma coróa de luz. 
4 . As differentes pennas, que tem no peito, sao 

todas m uito bri 1 han tes. 
5 . Quando vóam de um lugar para outro, sao 
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antes como raios do sol do que como passaros. 

6. Chamam-se beija-flóres, porque, quando 

andam á procura de alimento, param diante das 

flóres, sem pausar, e mettem-lhes o biquinho 

dentro da corolla, como se as estivessem mesmo 

beijando. 

7 . U m di a, quando anda va passea;¡.do em um 

matto, achei um ninho de beija-flór. Era do 

tamanho de meio ovo pequeno de gallinha, e esta va 

preso entre dais galhos da grossura de agulhas de 

fazer meia. 

8. Parecía ter sido feíto de fibras de algodao, 

e era todo coberto de pedacinhos de folhas e musgo. 

Dentro estavam dous ovos branquinhos, pouco 
maioees que urna ervilha. 

9. Quando a gente se appeoxima do lugar onrle 
. um beija-flóe fez o ninho, é preciso ter muito cui

dado, senao elle vem contra a gente e quer bicar 

os olhos. Os pobresinhos nao tem outru meio de 

defender-se e tem mais cuidado com os seus filhi

nhos do que comsigo mesmos . 
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4.7 .• Li.;:ao 

QUANDO SE DEVE DIZER NAO 

e5tá-se interromper occasiOes so!fre 

1. Niio - é urna palavra bem pequena, mas nao 

é sempre muito facil dizel-a; e, porque nilo se diz, 

a gente ás vezes sotrre bastante. 
'2. Quando pedem á gente que nao vá á escóla e 

que vadie em vez de estudar, deve-se dizer : 

Nao. 
3. Quando pedem á gente para brinc.a1· no 

caminho e chegar, por isso, já tarde á aula, e inter

romper o professo1· e os outros m en inos , deve-se 

dizer : - Niio. 

4. Quando algum menino pede pant conversar 
ou brincar na classe, devc-se dize¡·: - Niio. 

5. Quando a vontade da gente dá para ficar 

zangado e fazer mal, deve-se dizet· : -Nao. 

6. Quando se faz a lgum mal e está-se com a 

tenta¡;ao de mentir para escondel-o, deve-se dizer: 

-Nao. 
7. Quando nos convidam para a lguma ac<;ao 

feia , deve-se dizer: -Nao. 
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8. Se por estas occasiocs sabe-se dizer : -Nao, 
a gente evita muita cousa e é feliz. 

48" Li<;;:ao 

ÜO~IO LYDIA PEHDEU O DINHEIRO 

acto Lydia 

r. Lydia era unl.a boa 1nenina, mas tinha 

um grande defeito : levava muito tempo 

para comes;ar a fazer alguma causa, em 

lugar de fazel-a lago de uma vez. 

z. Perta da casa d'ella, morava o Senhor 

Silva, que vendía fructas de todas as 

qualidadcs. 

3. Um dia, elle disse a Lydia, cujos pais 

er;:un muito pobres : - Olha, minha memna, 

tu queres ganhar dinheiro? 

4· -Quera muito, disse a menina, porque 

eu preciso de sapatos novas e papal nao 

póde compral-os. 

5. - Entao, clisse o Senhor Silva, olha. 
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'Eu vi urnas jaboticabas muito bonitas 

n'aquella jabotibeira do pasto. Vai apanhal

.as, que eu te pagarei Soo réis pelo cento. 

6. Lydia ficou muito contente com esta 

;proposta, e correu a casa para ir buscar 

um cesto, afim de apanhar as jaboticabas . 

. 7. Mas antes achou que era melhor fazer 

.as cantas para saber quanto ganharia se 

.apanhasse um cento e me10. Foi buscar o 

ilapis e a lousa, e achou que ganharia 

¡So réis. 

8. - Mas, fazendo de canta que eu apanho 

:2 centos, pensou ella - quanto venho a 

ganhar? Ora, disse, depois de escrever um 

_pouco - dez tostoes. 

9· Quando viu que ganhava dez tostoes, 

•quiz saber se apanhasse 2 centos e mei(;), 

:.3 centos, 3 centos e meio, 4, e 4 e meio. 

Levou algum tempo n'isto, e, quando ia 

:Sahir, lembrou-se que eram horas de jantar. 
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ro. Assirn que acabou de jantar, pegou 

no cesto e sahiu correndo para o pasto. 

1 1 . Alguns meninos ali tinham· estado 

antes do jantar e nao havia mais nenhuma 

jaboticaba madura. 

12. Lydia teve de voltar para casa sem 

esperans;a de ganhar nem um vintem, e· 
' 

pelo caminho, foi-se lembrando do que seu 

mestre costumava dizer: Faze o que deves, 

e depois pensa no que fizeste, porque ma1s 

vale um acto que mil sonhos. 

4<9. • Lil;:ao 

As EsTRELLINHAS 

aceesoa estrallinha illuminava 

~\.iamili, eu apanhei urna estrellinha 1 

Apanhe1-a, deveras, mas soltei. 

Soltei-a, porque a pobre esperneava 

De modo que, com d6 d'ella, a deixei. 
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Agarrei -a com a mao lá na_ beirada 

Do brejo, onde muitas outras vi 
Do ceu cahirem, e que estao brilhando 
Ás mil, agora. Vem cá ver; ali 1 

Embora o matto esteja bem molhado, 

Nao se apagaram; inda accesas 'stao 
E brilham como lá no ceu brHhavam. 
Que boniteza 1 Nao vens vel-as, nao? 

E dansam todas, sem socego, alegres 1 
É um regalo n'esse baile as ver 1 
A que e u peguei me illuminava os dedos; 
Por isso m esmo eu nao a quiz deter. 

Os l.ivros,- sabes?- pelo que parece, 
Andam errados; pois, n'um d'elles, Ji 

Que as estrellinhas sao enormes globos 
De vivo fogo. Nao foi tal que eu vi. 

Mentem os· livros. Se eu peguei em urna 1 

É um bichinho, nílo é globo; e tem 
Seis pernasinbas e dois pares de azas 
Para vóar por esse IDJ,lndo alem 1 
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so.• Li.;:ao 

ARTHUR E O SEU PAPAGAIO 

expcri.mentaJ 
empinou-o 
exquisito 

e::c:plicar· observal·o 
iucommodada. predilecto 
mysterio ri u-se 

I. Diziam que Ar

thur era um rapaz: 

exquisito 

z. Hao de ver que

tinham razao, de

pois de lerem esta, 

historia. 

3. Arthur gostavao. 

muito de brincar 

com os seus cama

radas de escóla, mas. 

gostava ma1s ainda de estar debaixo de: 

alguma arvore, sózinho, lendo historias de: 

fadas ou fazendo castellos no ar. 

4· De todos os di-vertimentos, porem, UIIll 

era o seu predilecto : soltar papagaios. 
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5. Um día, quando estava com um muito 

bem e1npinado, disse comsigo : - Ora, cu 

nao sei se alguem já se lembrou de soltar 

papagaio·s de noite. Parece que ha de ser 

bonito. Mas, se estiver escuro, nao se ve 

o papagaio. E se se puzesse uma luz n'elle? 

Havia de ter grat;:a. Vou experimentar. E 

ha de ser hoje mesmo. 

6. Logo que escureceu, sem dizer nada 

a ninguem, Arthur pegou no seu papagaio 

e n'uma lanterna, _e sahiu. 

7. Chegou a urna prat;:a, longe de su a 

casa, e rarou. 

8. - A cousa é mew triste, disse elle. 

Como parece exquisito isto aqui, sem 

nenhum menino. Mas, no fim de contas, 
que importa? vou soltar meu papagaio 

ass1m mesmo. 

9· Amarrou, entao, a lanterna, feíta de 

folha de Flandres, com urna pon;ao de 
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furinhos, no rabo do papagaio e empinou-o .. 

1 o. Lá foi elle, subindo, subindo, até que 

se acabou a linha. 

r 1. Arthur amarrou a: ponta da linha 

n ·uma cerca, e póz-se a olhar para o 

papagaio lá no alto, bem no alto. 

12. Emquanto estava todo contente a 

observal-o, algumas pessoas, que andavam 

na rua, viram urna luz exquisita no ceu . 

Pararam urnas, foram parando outras, e, 

d'ali a pouco, todas estavam sen1 saber 

explicar o que era aquillo. 

I3. A luz, ora estava parada, ora andava 

para um lado e para o outro, ora subia, 

e ora descia. 

J4. O que será? dizia um. 

x5. Nunca vi urna cousa assiml dizia 

outro. 

16. - Nao póde ser um cometa, porque 

os cometas tem cauda, dizia este. 
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17. ·- É talvez um grande vag alume, 

dizia aquelle. 

18. Afinal, alguns reso1veram descobrir 

o mysterio : se era alguma alma dansando 

nos ares o u alguma cousa, que vinha 

cahindo do ceu. Caminharam para o lado 

da luz. 

19. Emquanto isto se passava, Arthur , 

can¡;;ado de es tar de pé, sentára-se na cerca, 

atraz de urna arvore. Viu os homens vtrem 

vindo, mas elles nao o viram. 

20. Quando os homens chegaram perto, 

e viram bem o que era, olharam uns para 

os outros, rindo-se, e disseram: - Isto ha 

d e ser alguma pilheria de rapaz. E o que 

é verdade é que o patife logrou-nos . Agora, 

vamos calar a bocea e apreciar o logro 

dos outros. 

21. Foram-se embora, en tao; e Arthur, 
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levantando-se, enrolou a linha, pegou ntló 

papagaio e voltou para casa. 

22: Sua mai já ali estava incommodada 

com a sua demora. 

z3. Elle contou-lhe tudo, e eu nao set 

se ella ralhou ou riu-se; o que sei é que 

lhe disse que eram horas de dormir. 

51.' Ligao 

Os MoRCEGOS 

iosectoa morcegos noctu1·nos pello 

1. Os morcegos s ao ammaes de pello e a.za,. . 

Parecem ratos e nao sao ratos; parecem aves "' 

oao sao aves. 
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2. De día, mettem-se nos huracos das pedras 

e nas tocas, ou em outros lugares escuros. 

3. A' noite, saem para procurar alimento- isto 

é, aquelles insectos, que costumam voar tambem 

a essa hora. 

'•. As azas dos morcegos nao te m penna:;. Sao 

peda(ios da pelle muito fina, que prendem os dedos 

uns aos outros, e estao seguras ao resto do corpo 

pelos lados. 

5. Ha morcegos maiores e menores. 

6. Uns muito grandes, que chu~am até o san

gue das pessoas, que apanham dormindo, cha

mam-se vampiros. 
7. Os morcegos pequenos silo animaes, que 

nenbum mal fazem, e que antes fazem bem, 

porque comem grande numero de insectos nocivos. 

8. Ha alguns, que tambem se alimentam de 

fructos . 

9. Touos os animaes, que vivem de noite, como 

o morcego, tem o nome de nocturnos, isto é, 

da noite. 
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52.• Li<;a.o 

CoRAGEM E CovARDIA 

dtf'Oculdade mettamos Octavio soccorro 

1. Octavio e ·Bernardo iam tornando da escóla, 
quando, ao voltar uma esquina, Octavio gri

tou: -Urna briga! urna bl"iga! Vamos ver. 
2. - Niio. disse Bernardo ; - vamos indo 

diteitos para casa e nilo nos mettamos na bri.ga. 

NAo ternos hada com ella, e, indo lá, póde 
acontecer alguma cousa. 

3. - Tu és um covarde ; estás com medo, disse 
Octavio, e correu. 

4. Bernardo seguiu o seu caminho, e, de tarde. 
como era costume, vo!tou a escóla. 

5. Octavio tinha contado a todos os camaradas 
que Bernardo ficou com medo da briga, e, por 
causa d'isso·, quando elle chegou, todos comeQaram 
a caQoar com elle. 

6. Mas Bernardo sabia que nilo merecía o nome 
de covarde, e nao fez caso. 

7. Alguns di as depois d'isto, Octavio esta va 
tomando banho com outros meninos, e perdeu pé. 
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Lntou pat·a voltar a tena, gritou. chamou por 

bUCcorro, mas ninguem lhe acudiu. 

8. Aquellcs, que tinham chamado Bernardo de 
covat·de, sahiram a s carreiras <ia agua, abando

nando o seu amigo. 

9. Octavio ia já afundando, quando Bernardo 
chegou, viu o perigo, tirou a roupa, .:;altou n'agua 

e agatTOU-O por um bra.QO. 
10. Com muita difficuldade trouxe-o para tarra 

,. salvou-lhe a vida. 

L i. Os m eninos confessaram, en tao, que Ber
nardo era mais corajoso do que elles ; e arrepen 
deram-se de o haverem chamada de covat·de. 
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5 3." Li9ao 

JAMJAO E os PINTOS 

incommodar 
Ja.mjao 

manteiga 
nuvemzinha 

s~1fl'ocado 

tolice 

1.. Jamjao estava em urna fazenda pela primeira 
vez. 

2. Desde manha até á noite, andava correndo 
pelo meio dos parcos e das vaccas e dos pintos e dos 
carneiros ; da estrebaria para o pasto, do pasto 
para o gallinheiro, do gallinheiro para o tanqul} 

dos patos. Nao parava. Quando ia dormir, era urna 
pedra, de can~ado. 

3. Um dia entrou no gallinheiro. Viu urna gal
linha, que estava no ninho, mexendo-se. 
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4. Parece que era urna gallinha nova e que 

llil.o entendía ainda muito de chocar ovos. JamJao 

tambem nunca tinha visto aquillo e chegou-se 
_tJara perto. 

5. O que viu ? Seis bonitos ovos : um d'elles 
~¡uebt'aoo de um lado, onde faltava um peda

·c:iuho. 

6 . Chegou-se mais e abaixou-se. Píu .... píu 

sahiu de dentro d'esse ovo. 

l. - Ah 1 já sei do negocio, pensou Jamjao . 

-Dentro d'aquelle ovo ha um pintinho. O pintinho 

•¡uer sahir ~ a pateta da gallinba nao entende l 
_\rreda , tonta ! Pobrezinho do pintinho ! como ha 

<le ter as pernas doídas de estar mettido n'uma 

casca tao apertada l Pobre 1 Quero ver se posso 

acudir-lhe. 

8. Jamjao pegou, entao, no ·ovo e quebrou 

outro peda9o da casca. 

9. - Pi u ... pi u . . . disse o pinto de dentr-o, um 

pouquinho mais alto. 

10. - Olhem, está gostando, pensou Jamjao 

muito contente. -Ha de estar quasi suffocado 

aqui dentro. 

11. E. com muito cuidado, Jainjao foi tirando 
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a casca aos peda¡;os, em quanto a gallinha andava 
de um lado para outro, com as azas abertas e c.aca

rejando, perto d'elle. 

12. - A sen hora faz favor de . ficar quieta, :;P

nhora gallinha? dizia Jamjao. - Eu nao machU<:c• 
o seu filhinho - nao tenha cuidado. Ahi está - e 

acabou de tirar a casca- ahi está elle 1 Mas como 
é pequeno e fraco 1 

13. O pintinho nao ficava de pé, e piava como 
nunca . 

14. Jamjao ficou pensando. 

15. - Paeec.e que eu fiz urna tolice, disse elle 
afina!, mas nao foi por querer. Agora nao ha 

remedio, porque a casca uao tem concerto, e 

mesmo se tivesse, eu nao era capaz de arrnmar 
o pintinl10 dentro outra ·vez. 

16. - Ah 1 Já sei o que he'i de fazer. Esper<c~, 

gallinha. Está ali urna lata de manteiga, vasia. Eu 
metto o pintihho n'ella até amanha e elle C!'esce• 
mais. É isso mesmq. É assim que mamai fa7 

para as plantas cresoerem: ella bota urna lata ern 

cima. 

17. Jamjao cobriu o pinto e foi b!'incar, e a 

gallinha foi deitar-se em cim-a dos outros ovos. 
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18. E o pintinho? O que foi que o pintinho fez? 

19. O que elle fez eu nao sei; mas o que Jam

jao achou dentro da lata, no outro dia, eu sei : 
foi um pintinho duro e teso, com os dedos das 

patas apertados e urna nuvemzinha sobre os 

<llhos. 
20. Jamjao ficou triste ao ver isso. Quiz ser 

M.o bom para o pintinho, e .agora .... 

21. - Ora, disse elle afina!, quem sabe se nao 

seria um pintinho mau, que ha vi a de incommodar 

.muito a sua mamai ? 

54.' Lic;ao 

PoR CAUSA DE UM CRAVO 

cava.lleiro d6sa.gra.da.veis explical-a Joc&lyna 

1. - Papai, dizia Jocelyna, sentada ao eolio de 

seu pai - porque é que a gente é tao feliz em 

uns días e tao caipora em outros? Hoje tudo come

(iOU mal, e tudo tem andado mal; emquanto, nos 

outros días, tudo tem COfilet;ado bem e tudo tem 

andado bem. 
2. - Veja s6. Se titia nao me demorasse tanto 

á hora de sahir para a escola, eu nao teria levado 
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ponto; se eu n!Io tivesse levado ponto, n!Io terin 

ficado aborrecida, e se eu nao tivesse ficado 

aborrecida, n!Io teriam me acontecido tantas cousas 

desagradaveb. 

3. - Mas porque foi que a titia te demorou, 
minha filha? perguntou o papai. 

!, . - Foi para pregar o elastico do chapeu, 

papai. 
5. - E como foi que o elastico do chapeu se 

despr·egou ~ 

G. - Foi por minha culpa, papai, respondeu a 
menina, abaixando a cabeva- e desde qnarta
feil'a eu devia ter pedido á titia para pre
gal-o. 

7. - Ent!Io já ves que a culpa nao foi de ti tia . 
é preciso n6s irmos até quarta-feir-a para explical-a. 
Já te contei a historia do Gravo"! 

8. - Nao; conta, disse Jocelyna, que gostava 
muito de historias. 

9. - Entao, ouve. Era urna vez um cravo. 
O cravo cahiu da ferradura; por causa d'elle 
cahir, perdeu-se a ferradura; por falta da fer
radura perdeu-se o cavallo ; por falta do 
cavallo, perdeu-se o cavalleiro ; por falta do 
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cavalleiro, perdeu-se a batalha ; por falta da 

batalha, perdeu-se o reino, e tuda por falta 

.de um cravo. 

10. - Ora, papai, disse Jocelyna- eu já sei 

-o que é que tu queres dizer. l~ que se eu tivesse 

pedido rnais cedo á titia para pregar o elastico, 

-eu nao teria levado o ponto na escala, e nao 

teria ficado aborrecida, e nao acharia que ha dias 

.caipora:;. 

11. - .Justamente, disse o papai, bei.]ando-a. - -

-e entüo ... . 

12. - Eu hei de lembrar-me sempre da hiswri.t 
.do cJ-avo. 

55.• LiQao 

SClE:-JCIA EXPERIMENTAL 

acertou 

« Porque co1nes tanto assucar, 
« i\Ieu filho? Tanto faz mal, » 

Disse a mamai, retirando 
O assucar ao Juvenal. 

Res,ponde o pequeno : << O mestre, 

" Hoje, na classe, ensinou 
« Que o assucar é soluvel. 

·« 'Stou vendo se elle acertou. » 
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56.• Lic;ao 

0 URSO BRANCO 

h ibernadores phoca.s 

1. Lá longe, nos paizes 

fríos, onde o chao está 

sempre coberto de gelo, 

e onde, mesmo no verao, 

grandes montanhas de gelo andam boiando no 

mar, vive o urso branco. 
2. Nao se incommoda com o frío, porque o -seu 

pello é muito basto. Passeia por cima do gelo, 
como nós passeamos muito alegres pela rua em um 

día de sol quente. 
3. N 'agua, nada como um peixe e mergulha 

como nenhum outro animal. 

4. Procura, para comer, lebres,phocas e morsos, 

e, se nao acha nada d'isto, contenta-se com 

alguma raíz. 

5. No verao engorda, e, 

inverno, deita-se a dormir, 

mezes sem comer nada. 

6. O que é que o sustenta? 

quando comec;a o 

e dorme compridos 
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7. É a gordura; tanto que, quando accorda. 
-está magro, magro. 

8. Acontece isto com outros animaef', que se 
chamam hibernadores, porque dormem no inverno, 

e alimentam-se, durante o somno, da sua propria 

.gordura. 

57.• Lic:;ao 

A BoRBOLETA 

attencao seguiram-n'a Sil vino tromba ndraco. 

1. - Nao escapa, dizia Silvino; - hei de apa
ahal-a. 

2. - Mas toma cuidado, toma cuidado 1 dizia 

Emilia. 
3. - O teu chapeu póde quebrar-lhe as aza,. 

tao fininhas. Deixa-me apanhal-a com o meu 

aventa!. 
4. - Tu nao és capaz de passar o aventa! por 

cima. d'ella, · dizia Silvino. - Olha; vamos pelo 
capim. Se ella passar a cerca, adeus 1 vai-se 

-embora. 
5. Espera, espera ella vai pausar n'aquelle 
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cravo, disso Emilia, baixinho. - Espera . um 

instante. Eu vou apanhal-a com todo o cuidado. 

6. Silvino parou. Urna linda borboleta tinha 

pousado em um cravo branco, que estava aberto, 

jnnto de urna cerca. 

7. Ernilia teve de segurar-lhe o chape u corn 

toda a fon;a, porque elle estava ardendo para. 

atíral-o sobre a borboleta. Ella quería ver o que 

a bo1·boleta estava fazendo. 

8. Olhou com rnuita attenQao e viu que estava 

~ugando a tlór com urna tromba cornprida, 

pory_ue as borboletas tem urna tromba comG 

os elephantes, e é corn ella que tirarn o rnel 

das tlóres. 

9. As suas azas brilhavam ao sol; erarn quatJ·o 

e pareciarn polvílhadas de ouro, com urnas pintas 

pretas e outras vermelhas. 
10. - Ella já vai vóar, disse Silvino. 

t 1. Emilia, muito caladinha, foi chegando urna 
das maos e, ·de repente, zaz 1 fechou o cravo e 

a borboleta, e com a outra mao quebrou o pé da 

tlór. 

12. - Agora vamos já para casa, disse ella. 
mostrar á mamai a nossa ca{:ada. 
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13. A mamai trouxP um copo e Emilia póz a bar

boleta em baixo. Depois que todos a viram muito 

bem, ella levantou o copo, e a borboleta vóou, e foi 

pousar na vidra~a. 

'14 . Parecía muito contente por se ver solta. Nilo 

cantou como um passarinho, mas bateu as azas e 

tá se foi voando pelo::; ares. 

-15. Silvino e Emilia seguiram-n'a com os 

olhos, conteutes por nao lhe tf•rem feito nenhum 

mal. 

58 .• Lit;:ao 

CoMo sE DESFAZ UMA MENTIRA 

beneficio 
cre!:icesse 

exposi-;.ao 
negocio 

paciencia 
sobrescripto 

t.- Carlos, meu filho, disse o.Senhor Rodrigues 
a Carlos, menino de 10 annos, como foi 

que entraste na Exposi«iio '!Tu niio tinhas dinheiro 

para comprar bilhete, e sem bilhete ninguem 
entra. 

2. - Ora, papai, disse Carlos;- eu escrevi o 
nome do dono da ExposiQao em um sobres

cri pto, metti um papel dentro, mostrei a carta 
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ao guarrla, e elle, pensando que era urna 

carta deveras, deixou-me entrar, e eu vi tu do 

assim. 

3. - E nao sabias tu que isso era muito feio? E u 

nunca pensei que meu filho fosse capaz de fazer 

urna cousa assim. 

'>. - Porque é que era feio, papai? perguntou 

o menino. - Eu nao disse uma mentira. 

5. Mas praticaste urna falsidade. Fizeste o 

guarda pensar que tinhas negocios com o dono 

e, assim, deixar-te entrar enganado. O engano 

é tambem urna mentira. 

6. Enganar entao é mentir, papai? 

7. É, que duvida? l 

~- - Eu nao sabia, senao nao era capaz de fazer 

o que üz. Agora estou muito arr«:;pendido, disse 

Carlos. 

9. -Nao é bastante estar arrependido, Carlos; é 

preciso mais alguma cousa. A Exposic;ilo foi a berta 
n'esse dia em beneficio dos pob1·es. Nao s6 mentiste, 

como tambem roubaste aos pobres o pre¡;o do teu 

bilhete. 

1 O. - Pois en tao e u compro u m bilhete com o me u 
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dinheiro agora, e mando-o ao dono. Nao é isso 

mesmo que devo fazer, papai? 

11. - Ainda n1lo basta, Carlos; tu mesmo deves 

leval-o ao dono e dizer-lhe porque é que o 

levas. 

12. Oh t papai, eu tenho vergonha de dizer-

lhe . 

13. - E n1lo tiveste de fazel-o. Quem faz um 

mal, nao deve esperar que lhe perdoem, sem 

o confessar primeiro. Custa, eu bem sei; mas 

quem faz mal sempre soffre mesmo alguma 

cousa. 

14. - Mas, papai, é preciso mesmo fazer isso? 
perguntou Carlos. 

15. - Sim, é. Eu quero que esta li¡¡ao fiqu<> 

bem no fundo de tua alma. Tem paciencia, meu 

filho, vai. 
16. Carlos levou o pre<¡o do bilhete ao dono 

da Exposi<;ao e disse-lhe o que tinha fE!ito. 

O homem disse-lhe que elle tinha sido um mau 

menino, mas que, como vinha confessar a sua 
culpa, lhe perdoava, ficava-o estimando muito, e 

tinha certeza de que, quando crescesse, seria esti

mado por todos. 
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59 .• Li9 ao 

A PATA DO GATO 

nssadas damnado despensa pelle 

r. U m macaco gostava muito de castanhas 

de caju assadas. 

2. U m dia, quando a familia tinha sahido, 

quiz comer alg umas. 

3 . Entrou na· despensa, tirou urna poq;ao, 

e as póz sobre a chapa do fogao. 

4· Quando ficaram assadas, nao sabia 

como havia de tiral-as. Nao podia tiral-as 

com a mao, porque estavam muito quentes, 

e, se gostava de castanhas, ainda mais gos

tava da pelle de seus dedos. 

S. Estava assentado no chao, pensando no 

que havia de fazer, quando o gato veiu 

entrando pela cozinha. 

6 . O macaco lembrou-se de urna causa. 
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7. Cheg-ou-se para perto do gato, fez-lhe 

muitas festinhas, co~ou-lhe a cabe~;a, pegou 

n'elle, pól-o ao collo; e o gato, todo contente, 

ronca va e ronca va - RON, RON, RON, RON, 

RON, RON . 

8. Vendo que o gato estava muito con

tente, o macaco levantou-se com elle nos 

bra~os, come~ou a passear de um lado para 

outro, como quem nina urna crian~a, e trepou 

acima ?e urna cadeira, perto do fogao. 

9· Estava meio quente, ·mas o gato nao 

desconfiava de nada. 

ro. O macaco pegou n'uma patinha do 

gato, mctteu-a debaixo do bra¡;;o; pegou na 

outra e, n'um abrir e fechar de olhos, varreu 

com ella a chapa do fogao. 

r r. As castanhas rolaram pelo chao, e o 

gato sahiu furioso, miando como um dam

nado. 

r 2. O macaco ficou muito fresco. Assen-
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tou-se perto das castanhas e olhou corn o 

rabinho do olho para o pobre gato, que, com 

a pata erguida, rniava com toda a for~ ; 

MIAU 1 MIAU 1 MIAU ! 

ainrmar 
aff'ronta 
accefllos 

A BRIGA 

afogueiam 
chale 
exclama 

excesso 
e:xclama 
harmonisal-ui 

As brigas, quasi sempre, 

Por um motivo á tóa 

Come¡;am : já se sabe. 

E' caso de apostar. 

Chiquinho e Antonico, 

Por urna, confirmaram 

A verdade d'aquillo, 

Que venho de affirmar . 

Brincavam muito alegres, 

Mas eis que, de repente, 
Questao grave desponta 

O rabo do ca vallo. 

oppresao 
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Chiquinho diz que é preto ; 
Que é branco - o Antonico. 

Quem tem razao? Declarem , 

Que eu, por prudente, calo 

« E' preto ?l Forte bobo l 
« E' preto como o chale, 

« Que deu á prima Eugenia 
« A tia Maricota. 

« Chamar de preto o b1·anco 1 • 

O Anwnico exclama: 
« A outro nao lembrava 1 

• E' mesmo de idiota 1 "' 

Com tal affro nta, correm 
As ventas um do outro 
Em furia accesos, ambos 
Valentes se tapeiam. 
O bofetao estala, 
Cabellos vóam soltos·; 
O muro velho ferve 

E os rostos se afogueiam. 
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« E' branca! » esbravejava 

Chiquinho. « Forte besta! 

ex Chamar de branco ao preto 1 

« Qne tal o da veneta ?! • 
· (( E' branca, sim, seu burro 1 :a 

Tornava o Antonico ; 

« Precisas de comprar 
ex Uns oc'los de baeta. » 

Por tao feias palavras, 
Chamada, acode prompt~ 
A ma.e, e indaga a causa 
De simjlbante excesso. 
E os dois irmaos, falando 
Ao mesmo tempo, contam 
A historia da campanha 
Com •·espirar oppresso. 

« Patetas ! » lhes diz ella ; 
« Patetas rematados 1 

• Pois, para harmonisal-os, 
• Bastava ria cocheira 
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" Ir ver a cór do rabo. 
<t Vllo lá que quero vel-os 

« A rir de ter brigado 

« Por tao banal asueira. • 

No mesmo instante, correm 

Os dois, e logo voltam 
Bradando a toda a for,.a, 

B:m jovial dueto : 
« O rabo do ca,;allo, 
« Mamai, é amarello 1 

« Fortes patetas sómos! 

« Nao é branco nem preto 1 • 
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61. ." Ligao 

A AGUIA 

deseen do foice ganso:o, 

i. A aguia é a mais forte de toda" as aves e, 

por essa ra.zao, costumam chainar-lhe - a rainha 

das ave8. 

2. E' urna ave de rapma. 

3. Nao ha nenhuma que vóe mais alto . 

4. Faz geu ninho nas montanhas mais altas. 

5. Quando sae a pr.ocurar alimento, apanha o 

que encontra : gansos, patos, coelhos, cordei-
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rinhos e, ás vezes, até crianc;;as. Diz-se mesmo 
que já tem carregado meninas de 6 anuos. 

6. Dous meninos, um de 5 annos e outro de 7, 
estavam brincando em um campo, perto de uma 

cidade, emquanto seu pai e sua mai jantavam. 
7. Uma grande aguia veiu vóando por sobre 

elles e, descendo, quiz agarrar o menor, mas 

erro11 o bote. 
8. Tornou a dar outro bote, mas o meninG 

maior, 9ue tinha uma foice na mito, bateu-lhe 

com ella. 
9. Foi feliz; a foice acertou em baixo da aza 

e matou-a. 

10. Contam-se muitos outros casos parecidos. 
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62. " LiQa.o 

0 PAPAGAIO 

difficil debrut;ado pronlptamente 

1. - Ah 1 como é bonito um 

papagaio, dizia José a seu 

amigo Víctor. - Se eu tivesse 
uro, havia de ficar bem contente. 

E tu? 
2. - Eu tambero, respondeu 

Víctor, mas, para fazer uro, 
é preciso papel e barbante, e 

eu nao tenho. 
:.l.- Pois eu tenho, disse José; mas a cousa é 

que e u nao sei fazer. Ha de ser difficil. Tu sabes ? 

4. - Sei, siro. 
5. - Entao, se queres, eu vou buscar o papel 

e o barban te, e tu fazes uro bem chique. Queres? 
6. - Se quero 1 disse Víctor. Mas, olha, é: 

preciso tambero urna tesoura e grude. 
7. - Trago tudo já, responde u .T osé, correndo 

par·a casa. 
8. Víctor foi ao quintal e E>scolheu duas vari-
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nhas; cortou-as e amarro u-a!> ern f/l1·ma de 

urna cruz; depois juntou as pontas com um 

barbante bem teso. Fez, assin>, o que se chama 
u m a armaj:ao. 

9. - Que bello 1 disse Jdsé, debru<;ado sobre a 

mesa; já está meio parecido. Aqui está a 

cabe<;a _; aquí o rabo. Como ha de ser bonito, 

o meu papagaio 1 

10. - Teu papagaío 1 disse Víctor. Eu acho 

que tambem é um bocadinho meu. 

, 11.- Nao, senhor, disse prnmptamentt.> .lose; 

o papel é meu, o barban te é meu; por iss<> 

o papagaio tambem é me u. 

12. -E eu, que o fiz? Entao tambem nao é 

meu? Eu acho que sim. 

13. - E><tá bom, eu te don esta borla grauda . 

que tem na ponta do rabo, disse José. 

14. Víctor zangou-se. 

15. - Entao tu pensas me¡;mo que o papagaio 

nao é meu tambem ? Para fazer um papagaio 

basta ter papel e barbante ? ... Pois olha : aqui 

tens o teu barbante ; aquí tens o teu papeL 

Eu nao fa<;o mais nada. Ve se arrar.ijas alguma 

COU!'<". 
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l6. - E o que foi que tu déste para o papa

gaio? perguntou José. 

17. -O meu trabalho e o meu saber. O papa

gaio é de nós ambos ; se queres assim, eu o 

acabo; se nao queres, arruma-te. 

18. José teve de dizer que sim. 

19. E era justo que o papagaio fosse do.s dous, 

porque o trabalho e o saber tambero o fizeram, 

e sem elles nunca se faria. 

63". Li~ao 

0 TIGRE 

presen\!a 

fórma corno pela cór. 

1. O tigre nao é 

tao grande. como 

o Jeao, e é um 

animal muito bo

nito, tanto pela 

2. Sua pelle é de um cór de laranja vivo; branca 

por baixo, e coro riscas pretas largas. 
3. O pello é macio e basto, e todos os movi

mentos da féra sao elegantes. 
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!¡_ O tigre é cruel e astuto. Fica por muitc 

tempo á espreita da sua presa, e salta sobre 

ella sem lhe dar aviso. 

5 . Os tigr.es, em pequenos, sao lindissimos, e, 

na India, muitas pessoas os tem por curiosi

d,de. Emquanto s6 !hes dao leite para comer, 

nenhum perigo ha na sua presen<;a; mas, se 

acontece provarern sangue, entao tornan1-se 

pcrigosos. 

6 . Vive este carnívoro na Asia : de día, escon

dido nos lugares mais sombríos das floFestas ; 

á noite, ca<;ando. 

7 . Ca1-rega urna cabra como urn gato carrega 

nm rato. 

8 . Se tem fome, ataca o hornern, e é assim 

que, todos os annos, muitos sao devorados por 
este inim igo . 

9. O tigre e o gato, que tanto se parecem , 

pertencem á mesma ordem de animaes. 
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64.• Lic;:ao 

Ü AMIGO DOS PASSAROS 

esvoae;avam 
asfa.-ela. 

empoleirar-se 
hombros 

Luxemburgo 
pio-de-lot 

1. Em Paris ha um 

grande jardim, que !'.f> 

chama o Jardim d" 

Luxemburgo. 

2. Este jardim está 
aberto a todo o mundo. 

As crianc;:as de perto 

costumam ir J>ara allÍ 

correr e brincar . 

3. E nas arvores d'esse 

jardim ha muitos pas

sarinhos. que cantam " 
vóam de um lado para outro. 

4. Um dia, quando atraves,;ava urna alameda 

mais socegada, Margarida viu um homem, um 
velho, encostado a urna arvore, cercado de u1na. 

por¡;ao de passarinhos 

5. Esvoac;:avam a !'Oda d'elle, vinham pousar-
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lhe nos hombros, e até comer nas suas maos 

as migalhas, que lhes dava. 

6. -Oh 1 como é bonito, disse Margarida admi

rada. 

7. - Mas o que é que aquelle homem dá aos 

passarinhos para elles virem assim tilo perto 

d'ell~? 

8. E' pao, responden a criada. 

9. Pao só? disse a menina; pois eu vou-lhes 

dar pao-de-lot; é muito melhor. Como elles 

hilo de gostar 1 

10. Margarida esfarela o pao-de-lot na milo, 
e caminha para os passaros, que rodeavam o 

homem. 

11. E eis que os chama gritando com toda 

a forva 
venham; 
miga! has, 

bravo. 

12. Mas 
Prrrrrr ... . 

Passarinhos, passarinhos 1 está, 
e a o mm; m o tem po a tira -lhes as 
fazendo muitos movimentos com o 

- o que fizeram os passarinhos? 
lá se foram todos. Todos? Todos, 

sim; todos vóaram e foram 
arvores, sem se importarem 

de pao-de-lot. 

empoleirar-se nas 

com as migalhas 
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13. Margarida ficou desapontada. - Ah, que 

mal agradecidos, disse - fugirem de miro, que 

lhes quero · Ulo · be m 1 

14. - A senhora assustou-os, rr.dnha menina, 

disse-lhe o homem ; --:- para que elles se che

guem, ni!o basta dar-lhes cousas boas ; . é pre

ciso dar-lhes de modo que lhes agrade .. Os 
passarinhos silo muito mansos, mas assus

tam-se fac_ilmente ; para fazel~os chegar, é 

pr.eciso ter paciencia. 

15. - Eu nao sabia, responden Margarida. 

16. - Entao a menina , ve que nao é bastante 

cJ.Uerer fazer o bem, continuou o homem, é 

precis·o saber fazel-o. Fica sabendo igualmente 

que um peda¡;o de pao dado sem barulho vale 
mais do que o pao-de-lot, dado coro muito 

espalhafato. 
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65• Lic;~o 

bibliotheca 
cathedral 

SONBO 

chafariz 
champanha. 

damnado 
feoham 

A' hora, em que as cortinas 
Se fecham lentamente, 

E a noite · vai descendo 

Silenciosamente, 

Os olhos cerro, e durmo 

No meu quentinho Jeito, 
E sonho, e por mil mundos 
Passeio satisfeito. 

Inda hontem (bem me lembro !). 

Entrei n'uma cidade. 
E que cidade linda! 
Pena é nao ser ;verdadei 

As ruas todas eram 
De pao-de-lot galc;adas; 

De rapadura-- as casas; 
Os muros -- de queijadas. 

sa.isso 
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O chocolate andava 

E m carros pelas pra¡;as; 
Eram de assucar candi 

· Os vidros das vidra¡;as. 

Nem urna chave havia 
N as portas dos armarios ; 

Brincavam peixes rubros 

Na calda dos aquarios. 

Empadas descobertas 
Serviam de canteiros 

Por flóres, tinham dentro 
Os camarOes in.teiros. 

N as arv'res dos passeios 
Cresciam bons-bocados, 

Pasteis de nata, figos, 

E passas, e queimados. 

A cathedral enorme 
Era de goiabada, 

Coro sino e duas torres 
Tudo de marmelada. 
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Uro chafariz de bolo 

Inglez - vertía mel, 
Borgonha e Malvasía, 

Champanha e Moscatel. 

A bibliotheca tinha 
Só livros de beijú; 

Mesas de queijo suisso; 

Cadeiras de sagú. 

Chovia cajuada, 
Groselhe e capilé; 

Ero lama de geléa 
Escorregava o pé. 

E eu comendo sempre, 
- Comen de serr. pagar: 
Quando a mamai me vew 

De subito accordar: 

Vocés fac;.am ideia 
Como fiquei damnado 1 

Tinha um pudirn de creme 

Apenas principiado 1 
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66. " Lic;:ao 

Ü CA.o DE ARISTIDES 

appa.receu occas ia.o rel&mpago 

r. Aristides tinha um cao chamada Re

lampago. 

z. Eram ambos muito am1gos e brinca

vam juntos o dia inteiro. 

3. Quando Aristides fez oito annos, teve 

de ir para a escóla. 

4- Foi muito contente, mas sentiu nao 
---

poder levar o seu Relampago. 
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5. N a hora de sahir passou os bra~Qs á 

roda do pesco~o felpudo do seu comp¡t

nheiro, e disse-lhe alguma cousa ao ouvido. 

6. Depois que as aulas tinham come\;ado, 

um grande cao appareceu diante da escóla ; 

e, assim que pilhou occasiao, entrou na sala 

da frente, e, sem ser visto, porque todos os 

meninos e professores estavam nas classes, 

chegou perto de um chapeu e de um 

sobretudo, seus conhecidos, e tirou-os do 

cabide, e com elles na bocea foi para a ~ala, 

onde estava Aristides. 

7. Caminhou para o seu camarada sacu

dindo a cauda, e parou defronte d'elle~ 

8. Aristides ficou tao contente, que se es

queceu de que estava em classe. Abra\;OU 

Relampago e diss~ muito alto: - Eu bem 

sabia que tu vinhas, meu moleque. 

g. Todos os meninos se nram e o pro-
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fessor tambero se riu, e disse a Aristíd.es 

que podia ir levar o cachorro para casa. 

a1Jei¡;3o 

Bru-thilia 

67.• Lü;:ao 

HISTORIA DE UM SAPO 

commigo 
consc nti 

cal~as 

rosa 
torcia-se 

r. No verao passado, quando eu estava na 

chacara com a titia Julia, tinha ido para 

o jardim ver as flores, e levei commigo 

Berthilia. 

2. Estavamos muito admiradas diante 

de urna grande rosa, quando um enorme 

sapo veiu saltando, saltando, para o nosso 

lado. 

3. Eu nao gasto de sapos e ia tocar este, 

quando vi que o pobre tinha alguma causa, 

porque, cc::>mo disse Berthilia, punha a 
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máo sobre um dos olhos, tal e qual comó 

a gente grande. » 

4· - Ó mana 1 gritou logo Berthilia ; -

está com um olho machucado ; vé como 

está crescido. 

S. Olhei e vi que Berthilia tinha razao. ----
6. Vamos ver o que elle faz, disse 

eu. Pobre 1 

7. O animalzinho nao m ostra va ter medo 

de nós ; e ali ficou enchendo o carpo e 

piscando os olhos, por muito tempo. 

8. Berthilia logo criou tanta affeic;;ao ao 

sapo que quiz pegal-o ao eolio; ma.S n'isso eu 

nao consentí, e ella, en.tao, contentou-se em por 

defronte d'elle urna folha, cheia de bichinhos. 

9· N o mesmo instante nós o vimos atirar 

urna lingua roxa para fóra da bocea, apanhar 

e comer os bichinhos. 

10. Quando acabou de comer, foi saltando 

e parou n'um lugar, ande o sol clava bem. 
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r r. O olho machucado já nos pareceu 

estar melhor e nós nos retirámos. 

12. N o dia seguinte, e em muitos outros 

depois , nós o encontrámos no mesmo lugar ; 

e Berthilia dava-lhe sempre folhas com 

bichinhos, de maneira que nao só ficava 

nosso amigo, como tam.bem do gato, que 

costun1ava acornpanhar-nos. 

r3. Urna vez, quando iamos voltando 

para dentro, nós o vimos vir atr;iz de nós. 

Entrou na casa e foi-se pór perto do fogao, 

onde o gato estava deitado, encostando

lhe as patas na cauda e olhando-lhe muito 

satisfeito para a cara. 

14. Berthilia, reparando bem para elle , 

notbu que tinha a pelle aberta nas costas. 

rS. Passados alguns dias, chamou-me 

para ver utna cousa curiosa. 

· r6. O sapo torcía-se e a pelle ia cahindo 

em dobras para os lados do •corpo; depois 
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metteu urna das ·pernas debaixo do brac;o, 

e puxou; a mesma causa fez com a outra 

perna, de sorte que ficou cotn as calc;as 

debaixo dos brac;os. Entao puxou a pelle 

dos bra<;os com a bocea, e, com ambas as 

maos, metteu-a na bocea, enrolando-a, e 

enguliu-a. 

r7. Berthilia batia palmas e ria-se por 

ver o sapo, de casaca nova, comendo a 

velha. 
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ss.a Li.;:ao 

Só ESTA VEZ 

Barcellos 
poroba 

prohibisse 
perverso 

Raymundo 

1. Um professor fo1 
urna vez com os seus 

alumnos passeiarao matto 
para apanharem amoras e 
bichinhos. 

2. Os menores iam perto 
do professor ; os maiores 
andavam espalhados. 

3. - Olhem, disse o 
professor aos maiores , 
podem fazer o que qui

zerem; mas nao trepem ás arvorem, nem tirem 
ninhos. 

4. Os maiores ouvirarn bem estas palavrs.s, e 
partiram, correndo, para todos os lados. 

5. Chegararn a um lugar, onde havia muitas 
amoras, e já estavam com os cestos cheios, quando 
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um disse : - Olhem, rapaziada! olhem que ninho 

de pornba! 
6. E apontava para o alto de urna arvore. 

7. T?dos correram para o lugar indicado, e 

viram ninho. 

8. l] Que pena. disse um dos meninos, Ray

munJ ; que o Senhor ~arcellos nos prohibisse 

~e;uc{ fi~~o::.ores. Eu havia de gostar bem de 

9. E que mal faz 1 disse Cornelio. É urna 

vez s. 

10J- Nlio subas, disse Ramiro; o Senhor Bar
cellql prohibiu, e para que ha de a gente desobe

deceR 

-11 - Mas como é que elle ha de saber, seu 
med.rilso? disse Cornelio. Ora, sobe Raymundo; 
e, se poderes, tira o ninho; urna vez só nlio 

faz njtl. 

12 Raymundo, com as milos no bolso, nem se 

mexe.. 

13. Cornelio teimou com elle, e elle, por fim 

disse\: - Pois, porque é que tu nllo sobes ? 
Tu q.eres que eu suba, mas nlio és capaz de 
s"ubir 
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. 14. - Mas tu é que querias ver os pa~saros, 

disse Oornelio. Entretanto, eu subo, se tu ficares 

espiando para ver quando vem alguem. 1 

15 . . Rayrnundo disse que sim, e Cornelio iapóndo 

os brac;os a roda da arvore, quando ouviu a voz do 

professor. Assustado, voltou-se. 

16. - O que estas fazendo ahi, Corl¡elio? 

perguntou ··ene. 

17. Cornelio abaixou a cabeQa. 

18. O que· é que ias '. fazer? perguntou mtra 

vez. 

19. -O Senhor me perdóe, responden Conelio, 

quando viu que era ·preciso responder; en ia e.piar 

aquelle ninho de pomba; mas pensei que ~ma 
vez s6 nao fazia mal. 

20.- Ah 1 disse o professor. Mas dize"-mei.tma 

cousac! Se tu fizesses urna vez só, •nao me desolj?de

cias como se fizesses doze ~ 

21. - Sim, senhor, responden Cornelio ; mas 

eu pensei que urna vez só nao fazia ~uito 

maL 

22 . - Como, Cornelio, pois tu pensaste que 

desobedecendo-me, . na:o fazias mal? Envrgo

nho-me de ouvir um discípulo meu falar asim. 
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23. - Meninos, co]:ltinuou o Senhor Barcellos, 
diriginl.o-se aos outros, nunca pensem que ser mau 

urna "f só nao faz mal, porque este modo de pensar 
pode ifLr causa a muita infelicidade. Quem faz o 
mal u~a vez só, é capaz de fazel-o mil, e tornar-se 
u m ptfverso. 
24.~ Cornelio, outra vez que sahirmos a passear, 

tu fiarás em casa. E hoje nao podes q1ais 
brimtr com os teus companheiros; fica aqui ao 

pé d lmim. 

cabelleu-a 

69.• LiQaO 

O LEA.o 

ca.¡;ar rugido 

1. O leM charba-se , 
pela sua foro:;a, o rei 
dos animaes. 

2. Tem de tres a 
quatro pés de altura, 
e de seis a nove de 

comprime.nto. 
~Se u pello é de u m amarello esc\lrq, , o u fulvo; 

e, l volta do pescoo:;o e da cabe.o:;a, :~tem urna longa 

cateira ou juba. , .. , 
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4. Sua forQa é tamanha que esmaga acabe<;a 
de um cavallo ou de boí com urna panCI.da da 

pata. 

5. Na bocea tem dentes enormes, que tilo se 
podem fechar em urna das maos. 

6 . Habita nas florestas da Asia e Africa, \nde é 

o terror dos homens e dos outros animaes. 
7. Durante o dia anda escondido; quano vai 

ficando escuro, sae para caQar. Faz tal e qual 
como o tigre ; pertence á mesma ordem. 1 

8. Espreita a sua presa, oode ella costu)a ir 

comer ou beber, e salta sobre ella, dandi um 
rugido medonho. 

9. O leiio vive muito. Ero Londres morrewm, 
que tinha setenta anuos. 

eicfa 

70.• Lic;;:a.o 

denegridor innocene1a 

Nao sei onde va:o as vagas 
Do rio, sempre a correr; 
Onde a brisa, que cicía 

N o palmeiral , a gemer. 
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Ní!o sei onde va:o as nuvens 

No constante galopar; 
Onde as estrellas cadentes 

No seu rapido passar. 

Nao sei onde vao as aves 
A vóar, vóar p'r'o Sul; 

Onde as .lindas borboletas, 
Manchadas d'ouro e de azul 

O que sei é que meus sonhos, 
Meus desejos, meu porvir, 
Tudo tende, tudo aspira, 
O' mamai, ao te u sorrir! 

Quando a dór meu corpo vexa, 

Quando n'alma sinto a dór. 
Teu sorrir m'as afugenta 
Como á treva o primo albór. 

Sobre a corolla entreaberta 
De minha alma juvenil, 

Tu pairas sempre librada, 
O' doce pomba gentil! 
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Teu arrulho me derrama, 

Nos seios, a branda luz 

De quantos ternos carinbos 
Outra voz nao reprorluz. 

A sombra de tuas azas 

Protege do rude sol 
Do vicio - minha innocencia, 
Como· protege o crisol 

Ao puro metal brilhante 
Do fumo denegridor 
Da chamma voraz, candente, 
Que tenta roubar-lhe a cór. 

Sobre a corolla entreaberta 
Da minha alma juvenil, 
Tu pairas sempre librada, 
O' doce pomba gentil! 

Teu arrulho me derrama, 
Nos seios, a branda luz 
De quantos ternos carinhos 
Ou.tra voz nao reproduz. 
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71.." Licao 

A MULETA QUEBRADA 

collete 
~pÓ7.inho 

diligencia 
prompta 

Thom6 

1. Era um dia muito quente de verilo. 

2. Um pobre marinheiro, queimado do sol e 
com urna perna s6, ia andando por urna estrada, 
quando sua muleta partiu-se em dous peda¡;os. 

3. Viu-se elle, entao, obrigado a arrastar-se 

sobre as maos e os joelhos P.ara o lado da estrada, 
e a assentar-se ali, esperando que passasse 
algum carro ou carroc;a, que o quizesse conduzir. 

4. Passou urna diligencia, mas o homem que a 
guiava nao quiz conduzir o marinheiro,_ de medo 
que elle ní!o pagasse. 

5. D'ali a pouco, o pobre marinheiro adorme
ceu, e, ainda que sobreviesse urna forte pancada 
de chuva, continuou a dormir, porque os mari
nheiros a bordo dos navíos acostumam-se aos 

rigores do tempo, sem os sentirem. 

6. Quando o vento sopra, as ondas ~o mar sal

tam muitas vezes sobre o convez dos navíos, e 
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molham os pobres homens, que estilo lidando no 

seu servi¡;o. 

7. A o accordar, o marinheiro vi u que tinham 

estendido por cima de si, cobrindo-lhe a cabe¡;a e 

os hombros, urna jaqueta e um coHete de menino 

para resguardal-o da chuva, e deu com um menino 

em mangas de camisa, assentado ali pert'o, procu

rando concertar a muleta com um cipózinbo. 

8. - Meu bom amigo, disse-lhe o marinheiro, 

assentando-se-porque tíraste a tua roupa para 

cobrir-me? 

9. - Ora, responden o menino, eu nao conto 

com a chuva. Parecen-me que aquelles pingos tao 

grandes, batendÓ-lhe no rosto, haviam de accordal

o. O senhor deve estar muito can¡;ado : olhe que 

nao é tao facil pegar no somno, quando o chao é 
tao duro. Veja : a sua muleta está quasi prompta. 

Se agora o senhor quizer se encostar a mim e atra

vessar aquelle campo, nós iremos chegar á fazenda 

de meu tio, e lá poderemos arranjar urna :::1 ... uieta 

nova. Ora vamos 1 Críe coragem. Se eu tivesse 

bastante fort;a, carregava-o ás costas. 

10. O marinheiro fitou no menino com os olhos 

cheios de lagrimas e disse : - Quando sahi para 
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o mar, ha cinco annos, deixei em terra um 

filho ; e, se agora eu o encontrasse tilo botn 

como tu pareces, eu sena o homem mais feliz 

do mundo, ainda mesmo sem esta perna e 
abrigado a andar de muleta toda . a minha vida. 

11 . - E como se chamava seu filho? pergun

tou o menino. 

12 . - Thomé Branco, responden o marinheiro, 

e eu chamo-me Joao Branco. 
13. Ao ouvir estas palavras1 o menino saltou 

ao pesco¡;;o do marinheiro e disse : - Meu que
rido pai, eu so u Thomé Branco ; eu sou teu filho 1 

Eu so u teu ·filho 1 

14. Qua! nao foi a alegria do pobre marinheiro 

encontrando seu filho, e encontrando- o tao bom 
para aquelles que precisam de auxilio! 

15. Um tio de Thomé tinha tomado canta 

d'elle, emquanto seu pai andava no mar, e 
o marinheiro, queimado do sol, achou urna 

feliz morada em casa de seu irmao, e ainda 
que lhe tivessem dado urna muleta nova, 
guardou a velha durante toda a sua vida e 
mo.strava- a a todos. qüe vínham á fazenda, 

como urna prava da bondade de cora¡;;ao do 

seu querido Thomé. 
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72." Li9A0 

MuNGO PARK E A NEGRA 

compadeceu 
margem 

nascente 
signal 

soffrimentos 
tribus 

1. Mungo Park em um via
jante, que, ha alguns annos, 
foi á Africa para descobrir 

a nascente de um grande 

rio, chamada o Niger. 
2. A sua viagem foi com

prida e cheia de trabalhos, 

atravessando desertos, onde ha animaes ferozes 

e tribus de negros ern guerra constante umas 

com as outras. 

3. Depois de muitos soffrimentos, o viajante 

chegou ás margens do tal rio, que viu ser 

largo e bonito. 

4. Quiz entao passar de uma margem para a 

outra, mas como nao poude achar um bote, 

resolveu esperar em urna aldeia vizinha, até 

o dia seguinte. 
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5 . Caminhou, portanto, para a aldeia, afim 

de ver se lhe davam pousada e alimento ; mas 
os moradores, que nunca tinham visto gente 

oranca, ficaram coro medo d'elle, e nao o qui
zeram deixar entrar ero suas casas. Coro isto 
ficou muito contrariado, e teve de assentar-se 

á sombra de urna arvore, sem comer nada, até 
que amanhecesse. 

6. Chegou a noite. Come~;ou a soprar uro vento, 
que parecía de chuva. Na vizinhan~;a havia muitas 

eferas, que podiam atacal-o. 

7. Subiu pela arvore acima, e accommodou-se 
entre os ramos. 

8 . Quando o sol ia descendo, elle soltou o 
cavallo para que fosse pastar. 

9. Urna negra, vendo-o ali, sobre aquella arvore , 
parou e póz- se a olhar para elle. 

10. Parece que se compadecen da sua posi~;ao , 

Pegou nos arreios e fez-lhe signal para accom· 
panhal-a . 

11. Mungo Park acompanhou-a, e, quando 
chegaram á cabana, ella accendeu luz, estendeu 
um.a esteira no chilo, e mandou-lhe que se 
deitasse. 
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12. Foi, entao, buscar-lhe alguma cousa para 

comer. 
13. D'ali a pouco voltou com um peixe e pre

parou-o nas brazas, que estavam no chao. 
14. O viajante comeu e depois deitou-se. 

15. A negra, vendo-o accommodado, chamou 
outras companheiras e come<;aram a fiar algodao 
e a cantar. 

16. Assim se passou o resto da noite, e, pela 
manha, Mungo Park seguio a sua viagem. 
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73.• Li9ac:. 

Ü MASCATEZINHO 

recommendou-lhe 
suffocado 

tosa e 

1. Estava chovendo 

muito. Era inverno. 

2. Ouvi bater á 

porta. Abri. Era um 
mascatezinho. 

3. Esta va tilo mo

lhado e parecía sentir 
tanto frio, que eu lhe 

disse que se approxi
masse do fogo. 

4. Elle pensou que 
eu quería comprar 

alguma cousa; a briu a ca1xa de folha, e olhou 
para m-iro muito triste, quando eu lhe disse 
que nlio queria na da. 

5. Repeti-lhe que se fosse aquecer junto do 
fogo. Elle levantou-se da cadeira , onde se 
tinha assentado, coro uro modo tilo desconso
lado, que eu nao pude deixar de lhe per-
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guntar porque sahia para a rua n'uns dias 
assim. 

6. Respondeu-me que nao podía deixar de sahir 

só por causa da chuva, porque precisava de 

ganhar a vida, e que era ~ nos dias de 
chuva que Yendia mais, porque nao sahiam tantos 

masca tes. 
7. Quanto ganhas por dia? perguntei-lhe. 

8. Algumas vezes, 500 réis ; ás vez es, meia 

pataca, e, muitas vezes, nada, respondeu. 

9. Aquí tossiu, e a sua tosse era secca e forte. 

10. Perguntei-lhe:- Ha quanto tempo está& 

com essa tos se? 

11. - Nao sei, minha senhora ; mas ha bas-
tante tempo. 

12. Onde mora tua mai? Tens pai? 

13. Meu pai e minha mai estao no c.eu. 

14. Ti:¡1ha uma irmazinha, mas tambem foi 
para onde está mamai. 

15. O que foi que ella teve? 

16. Quería por for¡;a ir ver mamai. E eu 

t.ambem quero, e acho ·que é por isso que estou 
com tosse. 
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17.- O que é que tomas para a tosse 7 Com 

quem moras? 
18. - Moro em casa de Dona Ignacia. Mas 

nao quera tomar nenhum remedio. Mamai tomou, 

e nao serviu de nada. Alem d'isso eu nao quera 

acabar com a tosse : eu quera ir ver papai e 
¡;uamai, e brincar com a maninha. A senhora 

me dé licen<;a; eu preciso de ir. 
19. Eu disse que esperasse. Comprei-lhe algu

ma causa e . recommendei-lhe que viesse sem
pre ver se eu quería comprar mais. Elle disse 

que havia de vir, se nao fosse para onde estava 

a mamai. 
20. Perguntei-lhe se nao ficou rrmito triste, 

quando a mai morreu. 
21. Disse que sentiu um aperto na garganta e 

que lhe parecia que estava suffocado. Mas 

nao chorou : ficou alegre por que ella foi para 

o ceu. 
22. Sahiu e desappareceu na rua: 
23. Nunca mais voltou á minha casa. Nunca 

mais o vi nas ruas. 
24. No día de Anno Bom, fui á casa de Dona 

Igna:cia e perguntei por elle. Tinha marrido, havia 

duas ou tres semanas. 
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74.· LiQ~O 

UM ANIMAL CURIOSO 

gambá marsnpiaes. mammiferos sariguá. 

f. - Que bichinho exquisito aquelle, }Japai l 

Anda com os filhinhos amarrados no rabo. 

2. - Pensas que estao mesmo amarrados, Luiz? 

Se olhares bem, has de ver que os rabinhos 

pequeninos estao enrolados no grande. 

3. - E o bicho grande é que é a mai? E é 

assim que carrega os seus filhos? 
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4. - É, sim anda com elles d'esse modo, 

emquanto nao podem viver sózinbos. 

5. - Que cousa exquisita 1 

6. - Exquisita, nao, Luiz. Nao é assim que 

D.eYes dizer. 

7. - Curiosa, en tao ? 

8. - Isso é melhor. Notavel é que é verda

deiro . E' preciso usarmos sempre da palavra 

n1ais conveniente, 

9. - Obrigado, papai; eu nao me hei de 

esquecer. Mas como se chama este animal? 

10. - Chama-se, no nosso paiz, um gambá. 
Outros lhe chamam, sem razao, raposa: os sabios 

o conbecem por sariguéa. 
11. - Ah 1 mas este nao é como o que eu vi 

no musen outro día, com aquella grande bolsa 

em baixo da barriga. 

12. - Nao ; este é menor, e, porque nao tem 
urna bolsa tao grande, é que carrega os filhinhos 

as costas, quando elles ficam maiores, e sobe 

com elles até pelas arvores. 

13. - Em que paizes VJvem estes animaes? 

14. - Na America do Norte e na do Sul, 

nos lugares quentes. 

15.- E a que ordem pertP.n~P.m 7 
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16.- A' dos marsupiaes. isto é, á dos mammi

feros que tem urna bolsa em baixo do ventre . 

17. Essa ordem tem muitos animaes? 

18. Temo kangurú, que é o maior, e alguns 

o-utros como o wombat da N ova Hollanda e Tas

mania ; o koala de Nova Hollanda ; o phalanger 

fuliginoso e o dasyuro. 

75." LiQaO 

CoNVERSAS 

exprimi gracejo in corro 

Ai, que figura, que fac<o. 

Mettido n'esta colleira 1 

És menino agora, Tign'l : 

E eu sou c~o por brincadeira 

Quando fóres a passeio, 

Eu irei-te acompanhando. 

A seguir-te alegre os passos. 

Alegre; o rabo abanando. 

pa¡;o 
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Dormirei na tua casa 
Lá no quintal junto ao po<;o 

E tu me trarás biscoitos. 

E, por vezes, um bom osso. 

Irás, por teu lado, á escola ; 

Darás li<;ao de leitura ; 

E aprenderás taboada, 
Que tanto a paciencia apura. 

Cuidado, porem ! Nao sujes 
De tinta caderno ou dedos ; 
E, na classe, nao te ponhas 
A fazer nenhuns brinquedos. 

Sentado á mesa, segura 
O talher nem direitinho 
E nao deixes na toalha 

Cahir a sopa ou o vinho 

Porque se Papai te apanha 

Nas faltas, em que eu incorro, 
Terás saudades,· garanto,· 

Dosteus tempos de cachon·o. 
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Mas ... Nada ! Nao quero. Fica 

Sendo cao, que o meu desejo 

De trocar de sorte, apenas 

O exprimi por gracejo. 

Se fór cachorro, beijinhos 

Nao pilharei nunca mais. 

És cachorro ; e eu, menino. 
Somos amigos. Que mais 'l 
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76 .• Li9ao 

A HISTORIA D E CoLOMBO 

com moda mente 
extremidad e 

e-x.tt·anhos 
occidente 

.o;ontbr·a 
tecto 

1. Um velho chegou á. sua casa, d'onde tinha 

sabido, havia muitos annos. 

2 . Seus amigos o rodeavam, perguntando-lhe o 
que tinha visto, onde tinha estado, e elle lhes contou 
o seguinte : 

3. - Sahi da ilha, onde tinha vivido. Com urna 

dór funda de cora.:;ao, olhei para essa terra, que 

era minha patria, minha patria querida. 
4. Urna bl'i.sa leve encrespava o mar azulado, 
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e a brilhante luz do sol illuminava aquellas aguas 
srm fim. 

5. Os nossos navíos, com as velas cheias , cor

tavam as ondas, e iam-nos afa~tando das praia!.' . 

6. Todos os dias o vento soprava do oriente. 

e nós aproavamos direitos para o occidente. 

7. Estavamos muito esperanc;ados por isso, e 

contavamos que assim continuasse . 

8. As ondas, que cortavamos, ninguem as tinha 
cortado ainda ; procuravamos urna terra, que
ninguem ainda tinha visto. 

9 . Passou urna semana, e o vento vinha sempre 
do oriente . Passaram-se duas, e tudo continuava 

na mesma : mar, mar e mar por todos os lados. 

10. De manhii, ao meio dia, á tarde, subíamos 
aos mastros para ver se descobriamos terra. Nada t 

11. Pass o u a quarta semana. A mes m a cousa. 
Ceu e mar. 

12. Os nossos marinheiros, a principio tilo 
esperanc;ados, ficaram tristes. Falavam de sua 

casa, de seus amigos, e perguntavam quando é 
que os veriam outra vez. 

13. Urna noite, nuvens negras cobriram o ceu . 
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o vento veiu em lufadas, as ondas subiram e urna 

tempestade terrivel rompeu. 

-u.. Durante tres dias e tres noites o mar fez de 
nós o que quiz. Depois cahiu eh uva. Depois o vento 

se acalmou. 

15. Porem nenhum signa! de terra Os mari · 

nheiros cada vez maís tristes e zangados. Nao 

9-ueriam trabalhar. Queriam voltar. 

16. Mas nem se podía voltar. O vento soprava 
de leste e levava-nos para oeste. 

17. De repente ouvi um grito, e um homem 

apontou para urna ave, que passava por cima do 
navío, vóando muito mansamente. 

18. A ave nao podía se nao vir de terra. A alegria 

foi geral a bordo. 

19. Mas passaram-se ainda tres. dias, e nada ; 

nema sombra de urna praía. 

20. Entretani:o já os signaes de terra eram 
muítos : passavam plantas, boia_ndo nas ~guas, 

e viam-se no ar muitas aves. 

21. N' aquella noite ficamos no con vez, e nao 

dormimos até amanhecer. 

22. Pela madrugada appareceu como um 
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nuvem lá na extremidade do mar era a linha 

acinzentada da costa. 

23. Que gritos de contentamento deram os 
marinheíros ! 

24. Deseemos dos navíos e entrámos nos botes 1 

25. RE>mámos e remámos. As ondas eram 

mansas, a praia ía-se approxirnando. 'l'ocámos a 

areia; saltámos e beíjámos a terra. 

26. Perto do lugar, onde sahimos dos botes, 

corria uro regato. Abaíxei-me e bebí. Nunca 

orovei urna agua tao gostosa 1 

27. D'ali a pouco esta vamos rodeados de uns 

homens extranhos. Tinharn a pelle 

traziam nas maos arcos, 

olhararn para n6s como se 

frechas e 

escura; 

lan<;as e 

fossemos inimigos. 

28. Mas quando viram que n6s nao lhe que

riamos fazer mal, fizeram-nos signal e leva

ram-nos para urna grande cabana, nao longe da 

praia, e nol-a deram para ahi passarmos a 

noite. 

29. O tecto e as paredes da cabana eram de 

galhos, cannas e troncos de arvores. 

30. Redes, feitas de fibras vegetaes, estavam 



suspensas das paredes e tectos. Nós nos liei
támos n'essas rédt!s, e ahi descan¡;ámos com

modamente. 
31 E Hsta foi a historia de Colombo, q111e 

descobriu a Arnerica no dia 12 de Outubro de 

t492. 
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77.• Li-:;:ilo 

erescam desapoarecido experimentado nnport.am 

i. O papai de Lili tinha-lhe dado urna bonita 

vinha. 
2. Crescia ao lado da cerca, e estava com 

seis cachos. 
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3. O ramo, que tinha os dous cachos melhores, 

pendía para o lado do quintal do Senhor 
Azevecio. 

4. Os meninos do Senhor Azevedo costumavam 

brincar perto da cerca. Um d'elles, um dia, 

disse : - Todos os cachos, que estílo d'este 

lado, sao nossos. 

5. Lili ouviu isto e correu para sua irmil para 

lhe contar. - A minha vinha tem seis cachos, 

disse ella - eu quería os dois mais bonito¡¡ 

para papai e para mamai. E ficava um para 

vocé, um para Juquinha, outro para l\laneco e 
um para mim. 

6. - Mas os dous cachos, que eu queria para 
papai e para mamai , estao do lado do quin

. tal do Senhor Azevedo, e, se os meninos os 

tirarem , o que hei de fazer? 

7. A mana nao soube dizer a Lili e ambas 

foram ter com "' mamai. 

8. -Tu poderias, perguntou a mai, puxar o 
ramo para este lado da cerca ? 

9. Lili disse que já tinha experimentado, mas 

que o ramo nao se dobrava, e que talvez se 

quebrasse. 



10. Eu penso, continuou a mai, que aquelle, 

que planta urna arvore, deve comer os seus 

fructos; que todos os fructos da arvore lhe 

pertencem, cres<;am de que lado da cerca 
crescerem. Mas ha pessoas, que nao pensam 
assim. 

11. - O Senhor Azevedo pensa assi~ '! per
guntou Lili. Elle é doutor em leis, e deve 
saber as leis, e deve ensinar a seus filhos o que 

é das leis. 

12. Nao é preciso saber as leis, minha filha, 

para saber o que é justo. Ha urna lei que diz : 
Faze aos outros o que queres que te far;am. Com 
ella nós sabemos . sempre o que é direito e o 
que nao é. 

1.3. -Está bom, mamai; se os meninos sabem 
essa lei e se importam com ella, elles nao hao 
de bulir nas minhas uvas. 

1.4. Lili todos os días ia visitar a sua vinha. 
Tomava muito cuidado d'ella, cavava a terra 
em roda, e regava-a. Em pouco tempo as uvas 
ficaram madu1·as . 

15. Pegou, entao, n'um cesto, e foi, com 
Maria, colhel-as. 
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16. Maria segurou o cesto, e ella cortou os 

cachos, que estavam do lado do seu quintal. 
Depois, passou a mao pat"a o outro lado para 

cortar os cachos do papai e da mamai. Tinham 

desapparecido. 
17. - Me us dois cachos mais bonitos foram-se, 

disse ella coro as lagrimas nos olhos. Os 

-meninos do Senhor Azevedo os tirararr., de 
certo. Eu acho que foi muito mal feíto. Se a& 
uvas d'elles estivessem para o lado de cá, nós 

nao seriamos capazes de bulir n'ellas. 
18. A pobre Lili nao poude deixar de chorar, 

:¡uando contou o caso á mamai . 
19. A mamai !he disse que se consolasse, e 

que, sem duvida, seu pai lhe havia de dar 
outros cachos para compensar a perda d'aquelles. 



78." Li9ao 

:\ CAPIVARA 

ciotent" centimetros escdptorio membrana 
socega 

i. En tenho urna capivara ainda nova. 
2_ Darme o dia inteiro em bai.xo do fogtw. 
3. Qnando vai anoitecendo, ella sae do sen 

lugarzinho e entra por todos os quartos. 
4. Vai ao escriptorio; entra por baixo da" 

camas ; róe um peda9o de pao, que acha, e nao 
socega um instante. 

5 . É muito botlitinha. Tem a cabe9a grande; os 
olhos grandes e pretos e vivos ; o pello de urna cór 
meio cim-:enta e grosso; as patas de diante tem 
quatro dedos, e as de traz tem tres. 

6. Papui me disse que ella é um roedor. E é 

mesmo porque, para comer milho ou qualquer 
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'Jutra cousa, ella róe. E nao ha nenhum roedor 
rnaior do que ella. Quando cresce, chega a ter um 
metro de comprimento e cincoenta centimetros de 
altura. 

7. O castor, o rato e o serelepe tambem silo 

-..oedores. 
8. Alguns chamam a oapivara de cabiai. 

9. Ella vive nos paizes da America do Sul. 
10. Procura sempre os lugares pro:ximos aos 

ríos, porque, quando percobe o menor perigo, pula 
n'agua, onde nada muito bem, porque os seus 
dedos silo unidos por urna membrana, como os do 
castor ou do pato. 

11. E' muito facil de amansar. 
12. Pode-se comer, e a sua carneé saborosa. 

13. Eu é que nao deixo ninguem comer a 
minha. 
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79." Lil;a.o 

Os PECEGOS 

ac.;ii.o pecegos produs 

1.. Os meninos do Senhor Azevedo, que tinham 

tirado as uvas de Lili, estavam no quintal. 

2. Lili ouviu um d'elles dizer ao outro : - Gui· 

lherme, tu tiraste as uvas de Lili. Agora, dez de 

teus pecegos estao do outro lado da cerca. Tu 

deixas que ella os tire? 

3. - Nao , responden Guilherme, nao é capaz. 

Ella nao os pilha. Antes de estarem maduros , eu 

vou colhel-os. 

4. - Pois eu nao colhia, disse Ricardo. Ella 

nao os tira. D . Antonia nao deixa . 

5. Alguns dias depois, D. Antonia, que era 

a mili de Lili , disse-lhe : - Queres apanhar 

aquelles pecegos, Lili? 
6. - Nao, senhora, disse Lili. Eu ni!o havi:i de 

gostar que elles sentissem o que eu senti quando 

fui apanhar as minhas uvas. 

7. - Entao, vai. buscar um prato, disse Dona 

A::::ttonia. Os p.ecegos es tao muito longe; elles 
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nao os podem alcan()ar. Nós os apanharemos para 

mandar a Guilherme. Apanharemos coro muito 
cuidado. Elle sabe que sao dez. 

8. Apanharam os pecegos e mandaram. 

9. Quando Guilherme viu o prato com os dez 
pecegos, corou envergonhado. 

10. - Isto mostra, disse elle, que eu. fiz mai, 
quando apanhei as uvas de Lili. Quando eu apanhei, 
nao sabia que fiz mal; agora sei que fiz. Nunca 
mais hei de tirar as fructas d'ella , e vou mandar-) he 
cinco d'estes pecegos. 

11. Cinco dos pecegos voltaram, pois, para 

Lili. 
12. - Ve, disse-lhe sua mai, o bem produz 

o bem. Podias estar em guerra toda a vida com 
aquelles meninos. Tua boa acQao fez Guilherme 
comprehender que foi mau, e despertou-lhe no 
oora<;ao o amor da justi<;a. 

13. -Has de ver que elle nao toca mais nos 
teus fructos. 
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80 • LíQao 

Os MORCEGOS 

a.noiteee besouros 
appareeem cheiropteros 

ignorantes 
instrueyao 

prejudiciaes 
supportar 

1. Quando anoitece e os passaros mettem a 
cabecinha em baixo da aza para dormir, appa
recem, vóando no ar, uns animaes, que nao soo 
aves e tem azas; que tem azas e nao sil'o nem 
mariposas, nem besouros : os morcegos, nossos 

conhecidos da pagina 128. 
2. Os morcegos sao mammiferos voadore.~ , que 

os sabios dizem pertencer á ordem dos chei
ropteros, isto é, d'aquelles animaes, que tem a 
mil:o do feitio de urna aza. 

3. Os morcegos tem mesmo as maos como azas, 
porque os seus cinco dedos sao unidos por urna 
membrana fina para poderem vóar. 

4. Elles se alimentam de insectos e, por isso, 
nos sao muito uteis, pois destroem grande numero 
de insectos prejudiciaes. 

5. Alguns tambem comem fructos. 
6. O maior dos morcegos é o vampiro. Este 
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-chupa mesmo o sangue das pessoas, que acha 
adormecidas. 

7 Ha morcegos por toda a parte. Nos lugares 

.escuros é que elles se escondem de dia, porque 
seus olhos n:Io podem supportar a luz. 

8. Ahí se pendm'am de cabe¡;a para baixo, por 
urnas unhas, que tem no dedo grande das milos 

-<>u aza , . 
0 . Os ignorantes tem medo dos morcegos, 

-como das corujas. Para perderem esse medo, o 
~emedio é a instruc~;ao. 

81.• Licao 

CONFIDENCIA 

(Poe•l• reelt.a.da pélo a.luxnno Joiio Pl2arro 

eJD. uu:aa &oleo:aoldade 

e•rolau· do lo&t.lt..uto H. K6pke).. 

concentro 
especie 

embalou 
experto 

Aposto que vao ficar 

feit1ceirinha 
mamminba 

De bocea aberta, os senhores, 
Quando, de certas coismhas, 
Eu os fizer sabedores 

refle cce 
suppriria 
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Ah l... Já vejo que só isto 

Lhes póz a pulga na orelha. 

Pois esperem ... Quem tem pressa, 

Commigo na:o se emparelha. 

Como sabem, sou pequeno. 

Já fui menor. E , de certo, 
Hei de ser maior ainda. 

N::to me acham be m experto? 

Pois bem; pequeno assim mesnw, 
Na caixa deste peitinho, 
Tenho um segredo guardado. 
Que será? ... Psi u l ... Baixinho 

Eu lhes digo. E ... bico 1 todos. 
Regula ter o tamanho 

D'este punho. Nem de prata, 
Nem de ouro, nem de estanho 

É. Somente carne; carne, 

Rija vermelha e sadia, 
Que, picada, um farto prato 
De guizado suppriria. 
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Faz urna especie de cofre, 
Dividido em quatro partes 
E pula de noite e dia . 
Como um Pedro Mal' as-Artes _ 

Se podessem, os Senhores, 

Bispar o que está lá dentro 
D'aquelles quatro escaninhos 
E m qne minha alma: concentro . ... 

N'um - veriam abrigada 
Aquella feiticeirinha, 
Que embalou meu doce berQo, 
Que suspendeu-me á mamminha. 

N'outro- a imagem tao querida 
D'aquelle hornero de bigode, 
Bomzinho, tao bom, que eu acho 
Que melbor ninguem ser pode. 

N o terceiro - se reflecte 
A minha patria adorada, 
Nas córes as mais brilhantes 
Fielmente retratada . 
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No quarto - nada 1. .. U m espaQO 
Grande - maior que a cidade, 

Onde cabe o mundo inteiro, 

Onde eu metto a humanidade l 

En tao? ... Nao era verdade 

Que eu tinha razao, se disse 
Que pória a bocea aberta 

A q uem me u segredo ouvisse? 

Agora nao digam nada 
A ninguem, senil:o nao conto 
Outra cousa, pois se vejo 

Mexerico, eu fa<;o ponto. 

FIM 
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VOCABULARIO 

..l.inda_por cima.. a.l~m tJ'isso 
A..rra.DJei, dispu:t. 
Chama va, de nom~ 
Contando, computando 
Continuou, proseguiu 
Devagar, 1P.ntamente 
Falta. va. mn.ito, esta va unul •) d• s t:tnlc 
Fizesse, completnsse 
:razer a.nnos (elle), seu Mnnl\ers;·•·io 

nataHcio 
llicou homem, se rez horoem 
Figuras, estampas, Hlustt·acOcs 
llenino, pequeoo, rapaz 
Pasea.. decorre 
Pergnutando, inda~ando 
Presente, regalo 
Seguinte, immediato 

':!." f.iriio 

Acredito•, se ca.pacnou 
De bai:xo, inferior 
DeTeras, na realidade 
Dó, compai"x.ao 
Faze de conta, suppOe 
M.estra.. preceptora 
Que estn.o wettidas para dentro, 

retracteiiS 
Sinto, la.mento, peza-rue 

~.· LiQUO 

Escura. som bria. 
EstAo. se conserYam 
Vai-se embora, alonga-sf', au!lentA-•• 

Baten, chocou-se 
Cidade, povoa.do 
Como diabo, porque artes 
Deva.garinho. subtilm.ente 
Desa.ponta.do, enftndo 
Engra.~ado, interessante, cu,·ioso 
Est&va. se tinha 
Estavam á roda, cireumdav~m 
For~a, violencia 
Pliz, descan~ou 

~:~:·a.c~~i~. é digno ~e 
6.• Licllo 

Apesar de, mau grado, nao obst;1u 1 .. 
Arranj&r • obter, angariar 
Chamado, intimado 
Coragem, valor 
Custa.va muit0 7 era muito lf'nto 
Fa.oilmente. suavementP. 
Fazu. despezas grandes, dl·spen.li:~. 

muito 
Grande, illustre, celebre, notavel 
.Juizes. magistt·ados 
IIOQO , mancebo. joven 
Mostrar, justificar 
Ni\o falt&va, nao tleixava de t.:Ompa.· 

Briga.m, CC\Hteudem. dxam, di s put.arn recer 
Chega., comparece Nilo quiz. t"'ecusou 



¡ueri& muito, tinha grande de ,lJ 
uizer&m, p1·omptificaram-se 
emedio, recurso 

Tempo, epoca 
Tinha (esperanc;a), nutria (esperan-;a) 
l'odos os meses, mensalmente 

7 .• Li9iio 

Alt orreoido, enfadado 
Bo a., efficaz.. 
Caso, facto 
Con sti pac¡a.o, resfri amento 
D'a. i a ponco. com pouco, dentro em 

b ·e ve, dentro e m pouco 
Do loostume, habitual 
Dt3 !!Onceda 
Eshmot. felicito-me por 
Paf.ifeztnho, brejeirinho, marotinho 
Po·r ·isso, em virtude de taJ 
Remedio, medicamento 
V, lha()a., marota 
Vestido, \.rajado 

s.· Li"llq 

Barranoa, riba1aceira 
C&hir, p1·ecipitar-se 
Carro, sege, vehiculo 
Em baixo, no sopé da 
Morro, colli.na 
Pago, remunerado 
Parou, estacou 
Passava, déslisava 
Pa.ssou, transpOz 
Redeas, guias 
S&hiram, apearam 

~:~~~:,a.;~~=~~: 
Vinbam com elle, acompanhavam-n'o 

9.• Liqao 

Aborrecidos, enjoados 
A' tOa, insignificante 
Atre.palhava, embarayava 

~:~~~c;¡o~:r:d~e:;~o de 
Quizeres, te parecer. te aprou ver 
Sentido. cautela 

11 . • Li(;do 

Falta, ausencia 
Ficou doente, enferman 
Somno salto, somno profundo, a bom 

dormir 
Travessinhos. traquinas1uhos 

12.• Liylto 

Der&m-lhe o nome, coguominaram-n'o 
Foi rei, subiu ao tln·ono, empunholla 

o sceptro, ciagiu a corOa 
lmprensa, prelo 
Logo, sem tardanca, sem detenca 
Mnlher, dama 
Bei, ~oi.Jerano, monarca 

t3.• Licdo 

Aba.lavu., eom balia 
Aoha.l-o, topar com elle 
A's &)?alpa.dela.s, tacteando 
Assobto.va, sibilava, silvava 
Assustes, sob¡·esaltes, apavore• 
Bate, acoita 
Escuro, treva 
Esbarrei, embati-rne contra 
Havia on~, infestavam ont;as 
Livre, a salvo, a coberto 
Mette medo, causa assombro 
M.etteu-se, internou-se, entranhou-•.,. 
Perdido, transviado 
Reboava, ribombava 
Zune, uivt.. 

14:,• Lit;llo 

A' procura, em demanda de, em pe._ 
quiza, á cata. 

.&.tacam, accommettem 
Bezerros, novilhos 
Üd.rregam, arrebatam 
Com & differen~a. de, salvo 
Comida, pasto, subsistancia 
Cordeiros, anhos 
Entram. iuvadem 
Estragos, damnos, dep¡·edn.c;óua 
Matam, trucidam, vietimam 
Sa.code, agita 
Saem, desentranham-se 



16.• Li{:l1o 

Deitou, reclinou 

~i!:' ~:f:d·~ar uardar silencio 
Fieava com ló, condl)ia-se~ compa-

decia-se 
Gosta:va muito, dava o cavaco por 
Qrama, relva 
Muito quente, ardente, abrazador 

~:;~~:~~urb:~'íhi~~:s 
TenljtlLO, proposito 
Voando, esvoa~ando 

18.• Li~lto 

~~~~&':::'e:¡~~~~ 
Costas, doeso 
De maneira., de sorte 
Desmaia.da, esmaecida 
Longe, remota 
Magra, desfei ta 
Poucas vozos, ,·ara.meotl!! 

19.• Lif;i'io 

Activos, afan:1.dos 

~!;~íh:~t:~:s ruidosos 
Ca.ntam, modilham, modulau1 
Espantado, surprehendido 

~~a~:~::~~~~~:: 
Morreram, finaram-se 
J(orreria.m, ftnat·-se-ia.rn 

t"a:i!~¿e~~~!~~ado 
21.·üc11o 

Com vontado, com afinco 
Conta., operat;io 
Desa.nimaY&, desacorot¡;:oava 
Lembrou-se, veiu-lhe á mente 
Olhar, pOr os olhos 
Quiz, fez por 

22.• Licao 

Brilhantes, scintillaotes 
C6res, matizes 

Esquilo.~ harda, caxinguelé 
Gastam, deabastam 
Guarda, reserva, accumula 
Olhem para ello, attentem n'elle 
Tempo, quadra, sazao 

23.· Licllo 

.Arada, la.vra.da, roteada 
Arreios, arnezes 
Carpida, mon,dada 
Comeram, serviram-se 
Fazerem, pr·oduzi t·em 

VJI 

Ficamos sabendo, ficamos scientes 
de que 

LavradoreS1 agricultores 
Machinas, mecanismo 
Moel-o, tritural-o 
Moinho, azenha 
Negociantes, commercianteJ:o 
Occupado, dado servic;o a 

~f:!t::~~, ~~~i!~::.am 
Preparou, apparelhou 
Pu.xado, tirado 
Qneres, pretendes 
Sem di:tr:erenQ& nenhuma, se m tirar, 

nem por· 
Sentá.mo-nos, tomámos lugar 
Tamanho, dimensóes 
Firaram. extrahiram 
Veiu de, proceden de 

Do Sul, meridional 
Impertinente, meticulosa 
Leopardo, panthera 
Lhe querem faser mal, intentarn 

motes tal-a 
Ma.lhada, mosqueada 
Saltados, salientes 
Timido, timor~to 

26.• Li{:ao 

Acceitou, acolheu 
Andar, erra\' 
Annuncia"V&m, prediziam 
Ceu, firmamento, abobada celeste 
Chegou-se, acostou-se 
Corria.m, desfiavam, deslisavarn 



VIII 

Dará., proporcionará. eom isso 
Diser, proferir 
Foi-s J em bora, alongou-se 
Limpo, nu 
't.Uferecimonto, convite 
Olhando para, contemplando 
Parado, postado 
Pergontar, informar-se 
Pousad&, agazalho 
Pousar. pernoita.r 
Proonra, demanda 
B.el&mpagos, fuzís 
Tempestade, borrasca, proce1la, tor

menta 
Vadio, mala.ndro, madrac;:o 

Cl&sse, turma 
Conselhos, advertencias 
Depois, posteriormente, subseq uente-

rneote 
Despediu, despachou 
Eatudar, applica.r-se 
Furioso, exacerbado, fóra de sí 
Grande, eximio, preclaro 
Importavam., davam ouvidos 
~:~~~-?:!;;::6s1trangel-os 
Porc¡A.o, dóse 
Resolveu, assentou em, deliberou, fez 

proposito de 
Reparar, alongar d.e 

29.• L'ello 

.AdiTinhem, atinem com 
(Jasulo, chrySalida 

Demais, alem d'ia9o 
Fino, e sguio 
Gosar do, desfructar.., 
L&garta, larva 
Mudada, alterada 
Paron, cessou 

31." Liplto 

De repente, inesperadamente 
NAo valla de nada, era. em pura 

perda 

:32."' Lir:ao 

Ano1oso, soffrego 
Dar, e o n fe-rir 
Deveras,_ de facto, etfectiva.mente 
E' outro caso, muda de figu•·a 

~:&~:it.~ieu~;to, fez tal diligencia 
Geito1 aptid3.o, habilidade 
Premtos, recompe nsas 

33.* Lipilo 

A mimando. aca.-inhanil o, afagando. 
Boa vontade, bom gn1do 
Daeculpe, excuse, releve 
Falta-lhes, carecem de 
Fazer bem. beneficiar 
Ficar exquisitas, fazer contraste 
GOsto, folgo 
N&o tinha raz&o. pe nsava mal 
Promptas. dispostas 
Tempo, lazer 

34. • Licllo 

Accesos, esbogalhados 
Aecommodada, installarla 
Adormecida, sopitada 
Agua na bocea, a chuchar no dedo, 

a olhar ao signal 
Arrastar-se para, dar comsigo 
Coitada, miseranda 

~::id~~~::~~~~cipio 
Comido nada, mettido nada no ban

dulho 
Contando, certo de 
Desappareoido, evaporado 



Dormir, conciliar o somno 
Engulil-&, tragal-a 
Escapa.r , escafeder-se 
Escondida, embiocada 
Yenda, fisga 
Picou za.ngado, subiu a serra, deu o 

cavaco 
l'ilhotes, pimpolhos 

~:f:rt~d:,e~~~~:nte 
Jlettetl-88, encaixou-se 
~li~alha., miga 
Mu1ta fome, fome canina 
llojenta., r e pugnante, repulsiva 
Paciencia, pachorra 
l'erigo, rascada 
Primeira qualidade, papa-fina 
Prova.r, mettcr na bocea 
B.alhar, passar u m pito, desandar u m 

ca.1·ao 
Ruinas, destro.;os 
Somno, somneca 
Tonta, atordoada 

r~:~a~::npd:rdi~~ro 
Viu-a, bispou-a 

36." Liplto 

Atiram, vomita.m, projectam 
Chegar, galgar 
Costnma. sóe 
Derretia, fundia, liquefazia 
:Po Norte, septentrional 
Gelado, ec.tanguido de frio 
Sobe, ascende 
Verda.det realidade 
Verdade1ras, reaes 

37.• Lipílo 

Kelhor, ma·1s perito 

38.• L'fltO 

Ca.npda de, enfastiada 
Oerta, segura 
Lembre, soggit"a 
Jlandar, enviar, rcmetter 
Ser..-e, está no caso 
Bózinha, por teu proprio punho 

IX 

~~;::_,a~:~!e;assa de, consiste so 
e m 

Embora. comquanto 
Espera (o), conta 
Ligeiro, cele1·e 
Pasta, pasee 

Aba.tessem, derrocassem, derruissem 
Afoga.ria, submergiria 
Arredoa., moveo pé 

~::;:a~~::ie~~~:3~~~!~~:usto 
Costa, llttoral 
Derrnbaria, •an.;aria por terra 
Em roda, em to1·no 
Esourecer, entardecer, cahir da noite, 

Jusco-fusco 
Fazendo, levando a cabo, pondo por 

obra 
Fosse chamar, fosse por 
Frios, enregelados 
Gente. popula¡;ao 

~~tl::d;:e~~:~:ndia 
Inundar, invadir 
Passasse, transitasse por ali 
Salvou, livrou da ruina, poupou á de ... 

trui¡;iio 
Tapasse, vedasse 
Tomou o sen lugar, substituiu-o, 

rendeu-o · 

Acontecen, occorre u 
Disp&rou, deu o alarma, deu o aviso 
Durante, no correr de 
::Mesma. oousa, cousa identica 

Bem comportado, bem conduzid:o. 
bem procedido 

Cantarolando, tt"auteando u-rna can
tiga 

Fazer parar, deter 
Fizeste, prestaste 



X 

Grande, relevanw 
POr (na escola), matricular 
Puxou, colheu 
Servi~al, prestimoso 
Tempo, vagar 
Tocar. tanger 
Tol..u !i.ndo oonta.. vigiando 

&.oanhado, embara~ado, esquivo 
Agarron-o, cmpolgou-o 
&.ppro::dmou, avropinquou, achegou, 

acercou, abeirou, acostou 
A. vistou, lobrigou, deu fé 

~~~~;~ef:~n~:~~r~~~~:a eom 
Consentiu, tolerou 
Delioa(lamente. amoraTelmente 
Feriu-o bastante, offendeu-o grav(•-

mente 
Ficou curado, sarou 
Homem extranho, forasteiro 
Insolente, petulante 
Insultou, injuriou, •·lfendeu 
dtá criac;i.o, grosseria 
Pedras, calhaus 

~:fi~t;~j·a~:;;u-1 he de 
Presentes, -mimos 
Simples . singelo 
Soltou-o, abriu mio orelle 
Solto, em liberdade 
Testa, fronte 
Tratado do, pensado o 
V elha., usada 

46.• Licao 

Antilhas, Indias occidentae!l 
Boija-:D.6res, colibrís 
Bica.r, vasar 
Bonitos, peregrino& 
Cb&mam-se1 appeiJid:un-se, cognomi

nam-se, alcunham-se 
Coraa de luz, aureola 
SAo antes como, dir-!le-iam Dl&is 

.1.7.• L.pao 

A.c~o, acto 
Conversar. palest1·ar 

Da parH., tende par ... 
Dizel-a, usar d'elb 
Feia, indigna. incorrecta 
Feliz. dítoso 
Interromper. pertut·bar 
Mentir, falta r á ver·dade 
Palavra.. vocaburo 
l"or ~sso, em consequencia , conse

gumtemente, portanto 
Se deve, compre, urge 
Vontade. inc1iuac3o, capricho 

48 ... Licllo 

Comecar & fazer. e ncetar 
Ficou muito contente , jubilou, rejn

bilou 
Grande defeito las timavel senio 
Logo de ama vez. immediatamente, 

de prompto 

~;~~:~~'Jc~~:~ 
50,• Liplto 

Andavam, transitav,.un 
Dansando, bailando 
Demora, ta.rdan~a 
Descobrir, devassar, r enetrar 
Divertimentos, entJ' etenimc ntos 
Enrolou, enleiou, colheu 
Escnrecen, se pOz noite, S ·· fez noite 

.l!t~fi~~~~iu~~~~ual, excentrico, ertr:.-

Logrou-nos, ewbacou-nos 
Logrol decep!;&o, manga~· ao 

~ls~~:!r~o~:~~;t~~ne~~~~:a 
Pilheria. gracejo 
Predílecto, favorito 
Ralhon, r•eprebendeu, censurou 
Vagatamo. pyM1ampo 

5-l.• Livao 

A:panham, colhem, surpre hendem 
F1na, tenue, delgada 
Maiores, de maior vulto 
Menores, de menor vu1to 
Nocivos . prejtJdiciaes, .lamnin.ho• 



l.ba.ndona.ndo, desamparando 
.l.cudiu , valeu ' 
Afundu.ndo, se submergindo 
A.o voltar, ao quebrar 
Cac;oar, escnroecer, chasque:\1 
Chamou por, implorou 
Confessaram, reconheceram 
Corajoso, rlestemido 
Covarde, poltdio, maricas 
Fioon com medo, acobardou-se, arre-

ceiou-ae 
Lutou, esfo1·~ou-se, diligenciou 
NiLo tamos nada., n8o ternos que v~• 
Nilo foz caso, nio deo ouvidos 

53.• Lipa.o 

A.perta.da, angusta, est;assa 
Apartados, contrahidos 
Arrumar. accommodar, aJUStar. eneai-

\ .~ ,. 
Concerto, reparo 
Flcava, se tinha 
Fraco, debil, mesquinho 
Inoommodar, affiigir 
N l.o pn.ra.va, era uro fuso, era u m a 

doUltdoura1 e1-a um sarilho 
Nl.o entendu., tinha pouca prabca 
NuTemzinha, nevoasi1•ha 
Pateta, simpl01·io 
Por querer, de proposito 
Sahiu de dentro, eohoou no 1nterior 
Suffocado , asphylliado, abafado 
Tambem, por seu lado 
Teso, hirte-, inteiru;ado 
Triste, pesaroso, mesqutnlto 

Aborrecida, contrarla<i ... 
Andado, corrido 
Ca.ipora, malsinada 
Demorasse, detivesse 
Desagradaveis , afOicti,·at. 
Emq llanto, ao passo qu•· 
Irmos até, remontarm<.~a até 
Leva.do ponto , tido nota de ausencia 
O.neres dizer, tens em mente 
~eja só. ;ldvh-ta o'isto 

56.• Lio<tt> 

Andam boiando, flucwam 
Basto , compacto, denso 
Contenta-se, dá-se por satis:feito, 

basta-lhe 
Fríos, gelidos 

57 .• Licllo 

~~~~~v:~de~e¿~~g~~~~va soffrego po• 
Fininhas, tenuesin has 
·roma cuidado, póe sentido 
Vermelha.s, rubrns 
V oar, alt;ar o vOb 

58.• Lipi'Jo 

Custa, é penoso 
Entraste, tiveste accesso • 
Fizeste 1 induziste, levaste 
F~que bem no fundo , cale bem n• 

lffiO 

PerdOemt remittam 
Sobrescr1pto, envolucro 
Tenho vergonha, sinto acanhamente 

pejo-me dE' 
Tu mesmo, tu em pessua, tu pessoal-

mente 

59.• Lipllo 

Abrir e fechar de olhos, n•uma volta 
de olhos 

Lembrou Re rle uma oousa, teYe 
idéa 

Mais gostava, tinha mais amór 
Nin& 1 acalenta 
Pensando, parafusando 

61.' Licllo 

Contam-se, referem..se 

62.' Lic/Jo 

Arruma-te, lá te a.vem 
Fizeram, concoi-reram para elle 
Justo, razoavel 



XII 

Promptamente, vivamente, sem de
mora 

Saber, sciencia 

63.' JA~ao 

.l.' espreita, de atalaJa a 
Astuto, saga1. 
Ca.rniToro, carniceiro 
Cruel, cru, sanguinario 
Dar a.viso, prevenir 
Elepntes, airosos, graciosos 
Na.o é tao grande, nao tem o corpo 
Presa.. vietima 
Prova'rem, tomarém o saibo a 
Salta- sobre, a.ggl'ide, assalta, ataca 

Admirada, surpresa 
Alameda, avenida 
.A.asustou, póz medo, aterrorisou 
Caminha para, endireita para, cresce 

para 
Com toda. a forQ&, a todo o puJ.mao 
Comer, debicar 
Encostado, arrimado 
Esfarela, esboróa 
Esvoa"'avam, voejavam 
Picou desapontuda, soffreu urna 

decep-;<io 

~!f~;~ad'!:iid~~~~::~-~~~=e de 
Movimontos, gestos, esgares 
Rodea.vam, clrcumclavam 
Sem ba.rulho, sem espalhafato, quie

tamente 
86, pura e simplesmente 
Socegada, calma, queda 

06.' Li~ilo 

Comec;a.do, entrado 
DiBBe alguma . consa ao ouvido, 

segredou, cochichou 
Esqueceu, perdeu de vista 
Passou os brn.(lOB á roda, c:ingiu 
Pilhou occasiiío: achou ensejo 
Sem ser visto, desape•·cebido 
Sentiu, doeu-se 

67.• Lipllo 

Aberta, fendida 
Admiradas. enlevadas 
Alguma coúsa, o quer que seja 

ff:':zhdé ~oJ~e~o nosso encal~o, n" 
nossa pista 

Comer, tragar 
Cresciclo, tumereito 
Crion, ~nhou 
Enchendo , tnfando, entufando 
Encostando, arl"imnndo, descan~ndo 
J .. evei commigo, acomptm.hei-me 
Mostrava, dava indicios de 
NAo gosto, aborrec;.o, detesto 
No meamo insta.nte, acto continuo 
Olhei, puz reparo 
Olhando-lhe pnra a cara, fitand& 

n'elle 
Reparando, advertindo 
Ter medo, al'recear-se de 
Vi, verifiquei 

68.· Liclto 

Alto, cimo, topo 
Apontava, indigitava 
Assuatado, sobresaltallo, alarmado 
Dar causa. ser origem de, ser fonte dP 
Desobedecer, contravir as ordens 
Dirigindo-se, endere~ando-se 

~!~a)h~c¿~~,' ~o;:~.s~sa 
~:r~;~~~P~~¿:;~~~ndo 
Indicado, inculcado 
l'[edroso, covarde, poltrlio, maricas 
Muitas 1 abundancia de 
Perd6e. releve, desculpe, exeus@ 
Teimon, insistiu 

69. • Li~ilo 

For.c;&: robustPz, possañ¡;a 
Medonho, formidando 
Terror, pavor, ·assombro 
Vive muito, tem existencia mulh. 

dilatada 



'11.• Liol2.o 

Acostnmam-se, atTazem-se 

g~:f~¡;~~rans pot·ts ,-
Coragem, a lento 
Crie . tome, ganhe 
Nao conto com, nao se rus da 
Ondas. vagas 
Queimado, tostado 
Prova. d emonstra~ao 
R-igores, inclemencias 
"l'inha tomado oonta d'elle, tinha-o 

tomado a si 
Todos que , qDantos 

7~ . · Liy!1o 

Amanheoesse , rompesse o dia 
Ataoal-o, accommettel-<:1 
Constante , continua 
Desoendo. (o sol) tramontando 
DesoobriÍ' , explorar 
Fez-lho signa.l, acenou-lhe 
Nascente . fonte, cabeceira 
Pass:1r de urna ma.rgem para ontra , 

tra n s pól-o 
Soil"rimentos, privac;óes 
Tribu s , hordas , cabildas 
V isinhanQa. arre dores 

73.• Li91J.0 

Aoaba.r oom, debellar 
Aparto, nó, con stric~ao 
Aqni, n'este ponto 
Deixar de, tolh er-me, impedir-me de, 

abstea·-me de 
Ganha.r a vida., fnzer pela vida 
Mesmo. precisamente 
Molhado, repassndo de humidad e 
M.uito. copiosamente 
Pensou, conjecturou 
Por for~ta) a todo o transe 
Sahiam, andavam 
Serviu de, aproveitou 
Suil'oca.do, asphy x:iado, estran gulado 
Toma.s para. usas contra 

:\ lll 
74.• Liylto 

Dizer , el:pressar. exprimir 
Do Sul, austral 
Molhor, preferivel 
Mesmo, e freetivamente 
Olhares bem, attentares bPm 
Sem ra.za.o , sem fundamento 
Sósinhos, sobre si 

76." Li9!10 

Acalmou, amainen 
A:fastando, alongando 
App&reoeu, revelou-se 
.!prOa.vamos, abicavamo"' . 

vamos 
Azulado, cernleo 
Boi ~> ndo. á tona de, á n.Or de 
Brilhante. fulg urante 
Brisa. a u r a 
Cada vez mais, de mais e111 rnais 
Contintiava, se mantinha 
Cortavam, sulcavam 
Descobriamos. descortina vamos 
DOr funda de' cor.~ ~ta.o, magna pt·o· 

fund a 
Encresp&va.l a•·1·ufava 
Escura, baca 
Estavam suspensas. pendiam 
Extremidade. extl·effia~ orla 
Falavam do, praticavam, refel'iam-se 
Geral, unanime 
Gostosa, saborosa 
Levava, impellia 
Lufada.s, r ajadas 
Mansamente , serenamente 
Mansas, placidas 
Nao qneriam, recusavam-!'le a 
Oriente . Nascente. Levante 
Occidente , Oc:casó , Poente 
O que qu.iz , o que lhe a pro u ve 
Ouvi. Ferio-me os ouvidos 
Passarmos a. noite, rernoitámos 
Qneriamos fazer mal , intenta ~·amo :r. 

damno :::b:,' !~!~:t11d0~iou-se 
Signa!, indicio 
Sombra., vestigio 
Todos os dias ~ quotidi.anamente 
Visto, lobriga<lo 



XIV 

77 .• Liceto 

~:~cfta~B~~ii!~~=::~isa¡ · de • 
Pell80, son de parecer 

79 ... Liyao 

Compr&hender, compenetrar--se de 
que 

Corou , enrubeceu 
Guerra. luta 

so.• Ltyi1o 

Destroem 1 anniquilam, extinguern 
Por toda a. parte, oade quer que sej 
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