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Can aradas,
a,

Este 6 un eaderno de cultura popular escrito por e para
voc6s, por e para o povo de 56o Torn6 e Principe.Os textos que o

conpo6m f azem parte da tradi96.o oral d.a cultura do nosSo povo, cria-
da por eLe ao decorrer da sua hist5ria e contitui una expressd.o
da sua i-dentidade.

0 caderno esta dividido eB duas partes.A prineira estd com-
posta das lendas populares conservadas na mdnoria do nosso povo
e contadas por nossos rr eontadoresfl .Elas vOm do nossos antepassados
e fazem parte da nossa hist6ria passadarpr€sente e futura.Algumas
delas, eombinan o sentido est6tico con a espress6o politica da l-uta
do nosso povo eontra o colonialisno e pela su 1ibera96.o.Assin,n6o
6 estranho - cotro todos nds sabenos - que tenhanos criado s{ubol-os
nas nossas lendas que representan personagens da realidade histd-
riea eoncreta que refleten nossa luta eotidiana contra a opressdo.
Todos nos conhecelros o que significa o faLcAo e as gargas no nosso
real-imaginario.0 povo, a travds da sua arte tanb6n lutou e luta
eontra o colonialisno.

A segunda parte do cadernoreomten testemunhos histdricos
que alguns eonpanhei.ros nos contaran.S6o tamb6rn espress6es cul-
turals do nosso povo e fazem parte da nossa hi-storia.Jd n6o da '
hist5ria nencionada i-ndirectanente nas lendas,nas da histdria
realnente vivida a trav6s da ]uta do nosso povo contra a explo-
rag6o e a injustiga;

Este caderno pretenderna etapa da reconstrug6.o naclonal
da nossa luta,dar una nova utilisag6.o destas express6_gs popula-
res.Se trata de usar as lendas e os testemunhos hist5ricos n6o

s<j para aprender nelhor o nosso passadornas tanb6rn para consoLi-
dar o doninio da lingua falada e eserltarinstrunento necessario
para que nossa ag6o revol-ueion5.ria sobre a realidade seja nais
efi- caz .
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A VELIiA E A GAII J.IiiA .

i{un luchan havia uaa velha con a sua unj- ca fili.a, que, af ec-
taca cie una grave doenga, n6o tardou en falecer.A velha sofreu
tAo grancie abalo orue janais sa{u de casarpossrr{d" ce doenga
ec*rql'f q /-116v- va clirr@' yus nerrhun Co-s piad 6-zaua. (1) cl:anacos .uEro va1er-ii.e,
soube Cescobrir.Tristeze. infinde.,pesadelo-s horr{vei s interro:.1-
-i rnc 'nF '-^rvantes ins5nies e fraqueza geral pro3ressiva cons-p f!'r

tituern alguns dos sintonas do estado patoldai-co Ca pobre anci6,
Eas n6o suficientes para definir concretamente um diaenostico e

aconselhar a meoicagAo apropiada.
Verj-ficada repetidainente a ineficdcia clos nindjdn (2) pres-

critos pelos piad6-zeuarnova terap6utica se ensaiou,agora reco-
nendada por uma mulher nuito conhecedora das virtudes eurativas
cias ;lantes do nato,

A m6ssb (3) en jrregou eni d.ias oe senanas l,r'iviiegie.cas f ol-ha,q

ce nangringu e recitou as rezas rituais exigidas pela gravicaoe
da doenga,aplicou vdrios renddios confeccionados con partes de

nunerosas 6rvores e plantas regionais muito fanosas,tai-s como:
leite de amoreira,frutos de nglon e raizes de pau-sengue - cono .
purgantes;banhos aron6.tieos de folhas de artenisi-a, de sal-€-sa!5,,
i.e foLhas de cuaco-blaneo, ou ainCa de trepadeira buta ou eozirlen-
tos de cana sacerina - como tdnicos peitorais;infus6es de tuber-
euLos ce clogon son,ca,sea de drvore de eola,casca ou folha de

nes.cla tonadas coao tdnicos gerais;deeoca6es Ce raiz c1e sala-eonte,
ce nramblebl6 e ca rosa bilanza - cono diur6iicos; e de tantos
outros exenplares da riquissina flora medicinal de 56o Ton6.

Passevarn os Cias e es ri,elhora.s n6o ehegavarn, a anci6 conii-
nuava retida no leitorcada vez mais batida e sem esi.eranga de cura.

Todos no referido luehanrj-essoas e aninaisrconheciam o pre-
c-ario estado de saide o'a velha e, desol-e.closr Frevian a morte Ir 6xi-
na da paci ente, i-deia q.ue dominava tanto e enf erna eomo queft l-he

as si sti a.
Entretanto,uaa galihna,generosa e eondofdarfoi visitar e

doente, sendo recebiCa de muito n6 vontade - senilre de costas vol- ,
tadas para a ave e de rosto vi rad,o Irara a parede do quarto.A ga-
linha fingindo n6o reprs3sr na atitude menos sinp6tica da veIha,

/;/apds os cuncprimentos do estilo, conengou a falar de v6rios assun-
tos nais ou inenos rel-acionados com a. noldstia, notando que a pa-

ci ente n6o tardou eiir prestar ateng6o as suas palavras; poucos
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ninutos Cepoi s a velha Fassou rreslro e responier, prineiro e.bcrre-
cid.a.nente e a seguir interessadarls terguntas Ca galinha,cue,
ruito hibil-nente, cond u.zLa o interroget5rio sobre os achaques oa-
cuel-a, ceio descobrirdo q.ue a enf erri-dade era sdnente de oriien
;sicuica : tr A ;r,inha iaior i er.a d ter fido uaa unica fiina e esta
'-ar :-orrii.o I tl , €:'-ef z:our:'i::il-.e::t.e, a ioente, e:- eT ie des:l:fc
e.r,r,i'i pr' t.e^ i.erante Ouex soube ii.: j-r"essi or,t-7a eo:{, ialas edecuaiest l- vf . +c: :..irq\l

de psic 6Laga abali zaae.i" cue i,r'ovas de int,eresse ber raten',,€1co-
rro sa ie coni'ortc i:oralranil;ian e consolani toCa a gente.

Coriirecedore oa orig en oa nolestia da, anci6, a galinha re-
tonou a lalavra e contou a sLra vida, tendo a preocupag6o i.e acen-
tuar aiguns !'assos,de r.odo a i'azer vibrar nais intensa.nente a

sensibiliiade da Coentr,e,Fal-ou nais ou rirenos assim: rr Sou n5e

de quinze filhos e,ectualnentern6o possuo nenhun I E,no entanto,
116o estcu desconten+,e con a. tri-nha sorterl .

A veiira, suri.reenc:da e iriFressionadissina eon esta confis-
s6o,inquiriu:trCor:o te suceieu tamanho in.f'ortrinio ? -Qera po-ssivel
haver algudn t6o desgrag aco ? tr . A galinha, serenaslente, prosseguiu:
t' C f aIc6o roubou-e:i quatro ;intos e, jior ocasj-6o Ca Coeng a do
..i -: .^1-^ ^ *.: .^rvizlittio, a. nrnha dona .rr"raeu=LLe quatro frangos; dos restantes fi -
thos, o gato comeu tr6srsendo os ultinos quatro ofertados pela
r,inha propri-etaria a uix afil-haio,ouanCo este foi cunprimentd-l-a.
; p ssi n fi ouei -cen filhos ! lr .

A nedida que estas iolorosas lnforrneg6es iarn senCo revefa-
das pela galinha, a velha perdia o ar acabrunhado - -seu estado
habitual desde a peria Ca f11ha - e, deixando oe olhar para a pa-
reCer j,assou e enf rentar a in^uerlocutorar QUe con ial naturali Cade,
e se: ,ienunciar a nenor' .-rar:iI'es'La3 6o de oescorisol-o , acabava de

relatar-l-he a sua tr€.f:-ca viia farliliar. rrEu vi- norrer unra fi-
tha e estou inconsc.i6vel,e a 5alinha sofreu a perda de quinze
fi1.r-.os e r:io se consiC era inf el-i z ! rl

Profunda rea.ca6o psicol6gica se eperou na doente,querr.e-
signanco-se con a sua sorterecabou por restabelecer-se centro
de poucos dias.

/r \ rA(1 i :i eoo -zaua
/a\ r.A
\Z ) r.;J-IlQ,i &I}
/,\I I I .TQCCC\+/

CrrnorAoi nn ^11 
', _ *.r1o so .

r1 eii can ento, ren dai o .

i. este cor:iexio significa Curandeiro (a), curioso (a )
Tai--.b5n signif i ce iiestre, prof essor, chef e, etc .
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0 dalo,a 6alinha e o falcio

Uca vez utrr g,e1o f oi atacacio nos ooi s o,'hos !or gra.ve ooenget
Correu 'roCos cs curar.:clei-ros das r.edoncezas ras as su.as *ezinhes
r:€o surti ran cual-quer ef eito; estava conclenado n4o se cur6r ou et,1,,
!u4 v--r-uuadld ll-Cgf CeaO.

ib,so1 u+'3:::,en'i,e descrent,e cias neii ceq6es terisle-s, \:t rcri-s.
:-.ara o cdu,ii.r-j.1oi'ar:io A luz oo -iol que iiie desse e curs. cese;a-
da ou, pelo menos, eigume.s r,elhoras; por6n os arderrtes raios solares,
etr vez de aliviarea seus nafesrnais anpliaren as suas Core.s.

Desori-entado, cl,oreba constantemente sua tri-ste sorte; in-
terrogado certo dia pelo compa.dre farc6o,desabafou con ele,contan-
clo-1he a sua profunda nagoar eu€ andava ha rui-r,o te:p,o sol'rerido
dos olhos e quase impedi do de ver, sea encontrar renedj- o ca,paz

rcara tio renitente doen;: e!...
A ave de rapina, delloi s de ouvi -lo a tenta e aparentemente

cor!clof da, declarou:rr Eu curo o conpadre se r €ff troca, ne Cer um

;,into de cada ninhada que a conadre tiver.tl
3 galo aceitou logo o contrato,nesno sem ccnsultar a ga-

linha.:'{onentos despois, esLava coDpl-etanente 1i-vre da nol5stia, r

gragas a nistericsa terap6utica apLicada pelo falcSo;raoiante,
*'^"r +^" t unto Ca nulher, ref erindo-1he eo&o obtivera pr cura,vv+vvV }.'ala J

enbora deixasse de aluCir )"s conclig6es e que se submetera.
DecorriCo algun tenpo,a galinha teve une. ninhada de pintos

e inedlatamente o galo, en obeoi6ncia ao contrato, reti-rou um pin-
tainho e,menosprezando os lanentos da esposa,levou,-o ao falc6o.
F -^^.t- J)i o.>DJ-irr pua ,.riante, da cada ninhaCa da esposa o ga1 o separ.ava un

pinto pare o .f al cAo s e ref as telar.
A galinha protestava, mas ele fingia n6.o e ouvj-r, at6 q.ue

^i 
6 i -Ai --aCiSSina e Sem r,nn'cr 6.6;f.pr-co -ar-r:n*nuI Q.l_4, r_nar-gr1 ac.l_ss1aa e se --.. --r-se, pelgunlcu ao xarLoo

a raz|o da sua desumanidade, d-a sua falta ce consci6nci-a - o que

aLi6.s, disse, a n6o surpreend.ia nuito, d.ada a circunstAncia de ele
j anai s se i-nconiodar com os fil-hos, pesada &as honrosa taref a que D

l-ire eabia intelranente.
0 galo j usti-fj- cou o seu procedimento; aFesar d.j- sso, a galinha

j urou n6o consentir eue, para o f uturor eualquer de -qeus filiros
i'osse devorado pelo fa1c6o.E disp6s-se a enfrentar o nariCo e a

agredir a ave de rapina, caso esta viesse exigir o cunprinento do

infane comoronisso.E,se bern o prometeu,nelhor o fez.
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Quando o faLcdo surgi-u e se dispunha a raptar un pintainho,
a galinha atacou-o t6o furiosanente con o dico e as unhas que o

falc6o,para n6o ser norto,deslstj-u do seu propdsito.Foi instalar-
se:iun raao de uuia drvore pr6xirna e de 16 invectivou a galinha,
afirmando que estava apenas a receber o prego do acordo concer-
tad.o con o narido deia e certanente Co seu contrecimento.

A 3:alinlia n:ostrou-se arJmiraCa con a infornae 6o, fingiu-se
ignorante de tudo,reafirnancio-1he tadavia a.sua inteni6o de con-
trari'a,-Ia,vj-sto n6o haver sido prbvianente consuLtada e nada ter,
por conseguinte, con as cldusulas do contrato.

0 falcdo retorquiu: rf Terei de receber um filho teu de
.cada ninhadarpois curej.-te o naricio e o acordo ficard ein vigor
para todo o senpre.rl

A galinha-nde n6o se convenceu nen atenorj.zoure por isso
- conclui o bon senso nativo - n6o deixara de opor-se aos ataques
do falc6o;Eas esterpor sua vezreontinuard a roubar pintosrf,oreue
a divida janais pode considerar-se liquidada.
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A manha de Sun Tartarusa.

A mulher de Surq Tarta.ruga tinha um porco gordo.Criava.-o
con todo o mj-mo p.are que um dia podesse vend6-1o e bo:: prego. l
3ui:, Tarteruga Fensou ne nane-j-r€. ie coser o i,orcc i r::ul]:er.iin-
ginCo-se Coente, pediu a mulher que fosse a un quinbanoeiro saber
o ij,ol].vo oa coenge.

Surr Tartaruge prei-arou os seus 1-1anos.
f rrdicou i nulher a direcg6c do cruir,bar:,ia.Deterr,i-nou-ihe

o caminho onde deveri-a passar, c,ue deverj-a irassar lor nais 1onoe,
tanto na ida como rearesso.

( Ve;am ao rninha gente ! )

0 tal curanCeiro seria o mesmo Sum Tartaruga I iue truo.ue !

L ogo que a nuiher sa{u en di re cg 0o a casa do d esf'a rg ado

curandei-ro, Surn Tartaruga saLtou da cana.
.{ ui to apressado seguiu o cami-nho nai s perto .

Chegou prineiro que a rulher
Ela transrnitiu ao desgragado quimbandeiro sua preocupag6o
A receita para a cura da rnaldita doenga foi a seguinte;

-ft Chi sam m6c6 bA nilhor de Sun Tartaruga, s61d saln t6 qud cun ga

manda sam.Sam .6. copla 169o,f€tzon,mina vj-m;sa.B .ei copli u6. ploco.
trrglandja achi-... ! Sam ci nat6.Tudu qu{ s6 sanc c/ prepard pen6t5.
gudddrou. . . tt estas f oran as palavras do recej-t5.rio .

A nulher comoveu-se.( Inaginen s6 ! )

0 q.ue queria era ver o marido l-ivre da norte que vinha
a ser aais nada nenos o grande banqueite ) eusto do suor da nul-
her.

Regressou ; casa.J5. Surr Tartaruga tinha chegado em casa

e netiCo novaErente na camar gernendor g€tiiendo e trenendo ainda mais

forte.
A mul-i:er eontou-Llie tudo o que tinha sido ele riesuro a

dizer.
( On, eono a inbcGncia 6 irmdo da ignor6ncia ! )

I m edi ata.n ente e mulher pronti fi cou- se em Freparar tudo . o

Conprou tudo e natou o seu porco.
Quando tentava chamer o tal curandeiro, Sum Tarte.ruga le- '

vantou-se de cana e disse : -tt liiu6 nans6,b6 nd ci sam;fa.tidsa
nu i 6g6duza !

A nulher arrepend.eu-se porque tinha dado conta do nau 96

nio do narido.
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ili stdria do l'l unqudr, e L61a

i,lunqu6n e L6l'a combinaram f azer um banquete.
a//.Sera neeessario carne e I,enso que a foran nais facil

a conseguirnos 6 de i:raterrios a nos-q8 i6erdisse o'iu::q1t6n t.

L61a cono era conparlre e muito ani-go do companirei-ro,

bora tivesse aeirado estr:,niia a oFiniS.o'aceitou o !eiico.
iola ;;iuito conrovido;i€:r;soll na ;:aneira Ce n5o cu::trli

ir 01a .

eIi.-

atituCe t6o cruel- i,era .selvar a i:a'e.

Ao chegar en casa,contou-lhe o que tinha sido a conbinagao

dele com o compadre.Este Ceu volta ao uriolo e encontrou una solu-
g 6o de sal-vag 5o .

- 0lharmie diriga-se ao loca1 combinado.Conega a couier

e se a arnadilha te prenCer,n6o hesita,calua,tenha caLna s6 ealrta,

oisse t6!a a m6e.

Chegou o dia pera os dois conpadres cel-ebraren o banquete

conbinado.
Ent6oro,,tunqudn pediu a nde que f'osse a.o p6 do "b6b6-

b6bott arranj ar comi da .

E a t,6Ia j6. tinha prei-,araco ). m6e, reeonendou que seria
e1a o primeiro a poisar no b6b6-b6bo e elle deseeria ao ch6o.

Desceria ela nais tarde quanCo avis.asse.i{isto dirigiu-se e m6e

Co;,funqu6n que no ch6o j6 conia inoeenteiaente para the avisar
a sua n6e jA tinha chegado, sd que esta.va emcima.

Tudo estava preparado e o i4unqudn Cesconhecio a inteng6o
do compadre.O L6Ia pediu ao i'Junqu6n que escondessen para que sua

mde n6o os visse, sen6o ela desceria ao ch6o..'{unqu6n coneordou
perfei tamente.

Assj-n foi o f acto. Depoi s d.e se escor.Ldere:i' a nAe do Lol-a

desceu, j untou-se b outra in6e e contj-nuaran a coner.Pouca eo;lida
restava no eh6o livre, enquanto que deniro do f'fld fr havie os

nelhores bagos de b6b6-b6bo.
As duas m6es eram t6o i-ngenuas que acabaran por entrar na

dita armadilha e ali fi-caram presas.
Era. nesilo i- sso que esperdvanos, -di sse i"lunque'n E Lola.

,iuaL das nAes vanos eoaer prineiro? -Preguntou-Ll:e o -'f unquJn.
Tua - respondou Lola.i'{in}:a n6o - negou o outro.
Indeclso puseraa-se a discutir at6 que ficou deci<iido

que- seria e m6e do l'{unqu5n a que seria primeiro a ser conida.
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cada qual serla respons6.v'e1. de ir buscar sua nie -pediu
l"lunqu6n.116o concordou'vou eu buscar a tua nde-respondeu o L61a.
assin foi..i'lataran -la e comeran a carne sea ninlna_piedade.

'Quando ehegou a vez do L'olarsurge tremenda discussio at6
que un para aqui e outro para 16, asas para a1i asas para acola,
tui.o isso da. lugar para que a n6e viva;,udesse encontrer una
a.bertura e voar o nai.s alto que p6de.0 L6ra aconpanha a nie no
voo.E L6 no alto diz para o conpad.re.

-Tua n6e foi costida rnas a ninha n6o.
E o i'lunqu6nrcheio d.e .renorsos voa para cima d.o fldrp6e-se

a lanentar chorando : ndnunrp6nunrmdmunrpdnun...
0 L51a trogando responde : n6nun,cu ndmunrv6 qu6 td gu6td...

L OJ.A = rola

IL

(ave parecida a rola e o seu alimento preferi-
do 6 o i.zaquente).

l'iunqu6n= nuncanha
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Est e

soria
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A'7't)

Gramati ca.
t

Ja temos estudado os conplenentos directo e indirecto do

ne1 quinto caderno.
Agora estudarenos o complenento circunstaneiaL do verbo.

6 a pa$ra ou express6o que desi.gna una eircunstAncia'aces-
da aca6o do verbo ou do none:

Ex. Ia l caga todos os dias.

a) tenpo
b) lugar

lugar
] .---r uSar
1,,^^nfu54r

lugar

c)
d)
e)
f)
6t
n)
t)

As preposig6es que nais frequentemente se enpregam para

designar esses conplenentos, s6orpr!!!r eontra, der4r.P4rP9I.

Exereicio- Reconhega'nun texto qualquer os conplementos

circunstanciais.

0 conplenento circun/staneial designa vari-as circunst6.ncias;

.Ex. A galinha protestava @.
onde. Ex. Nasceu gg-',,['3|9-@.5i.

aonde. Ex.E1e foi a casa.
donderorigem. Ex. Vem de Principe.
por donde.Ex. 0 avi0o passa por Luanda

para onde .Ex . P artiu pggJ-33ola

nodo.Ex. Ele fez vibrar intenssanente
prege.Ex. O rem6dio custou dez dobras.
companhia. Ex. Vive con a esposa
mat6ria. Casa de nadeira
causa.Ex. Morto de cansancio
flrn.Ex. Trabalha para vj-ver
neiorinstrunento. Feriu-lhe eon a {e!e



A nie, avo, Fai, amofinavan-se
aeeita ningu6n.Faz troga de todos

- Losinda! Losinda! Suiri ^'16

IT

A grande escolha

Loslnda crescj-a. Losinda crescia,
Vadje Grandje, dangava socop6 no fundAo,
hadas pan"a ^r,oda a gente.

lavava a ttanf,guatt no

langava sono-ras gztgei--

.Losinda flinou j6. rnes nAo

os rapazes da vizi-nhang a.
Stlaci 6 rapaz bonito e sebe

n6o morro.i{an6 nao quebra cabega por

fazer sapatos.
- Para que d que eu quero sapatos ? Sapatos df, ealos nos

p6s.
- Losinda! Losinda! ,16l,lovo trouxe peixe para a gente.E

bom pescador.
- Peseador morre no mar.if6o quero eriar filho sen pei.
- Losinda! Losinde! 01ha nesa bonita que i'i6 Gingo fez prara

+;V4 .

- Eu gosto mais de eomer no quintal em cima da pedra.Car-
pinteiro n6o d6 futuro.

- Losinda! Losi-nde.l Olha que tu nerres seo fil-ho rara te
enterrar.

- Solteira 6 oue eu

r:inha cause. . .

tr Losinda estd a brincar
Losinda estS a flogar
0 teupo vai passar
Losinda acorda do sono

Jue gravana estd a. chegar rt

As mogas do lugar cantavan b porta de Losinda nas e1a,

rindo,agarrava na bandeja e ia'a feira vender 1im6es e eantarolava:

rr Conpra 1in6o
Conipra linAo freguesa
Losinda quer dinheiro
Para fazer enxoval tl

- Losinda n6o te naces.Eu ajudo ao enxoval -Cizia uxr

janota da cidade atirando un &adrigal.
Losind.a riararrumava a bandeja e {a a venda nai-s pr5xina

conprer o ultimo lengo da moda.

Un dierquando todos menos eslieravamrLosinCa casou-se.
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As nogas do luchan fi caran adniraclas e sati sf eitas.
- ALd que emfin I At6 que enfin ! i

.'larido de Losincia nunca pereva em casa.fa a eaga todos
os Cias.

- Sin6o, tu nunca paTa er casa. . . .
Ia i. caga t,onr:s os dj-as.i rouia Ca

s . . . ner s6ssra, !--€:r culucucu' neijl

ena s rou;a ra.s;aia .

Lrn dia os criados resol-verer ir espreitar o ;-atr6o.0
que vi-ran nesse dia dej-xo-os esparrtados.

if a l arga varanda d.a casa,iosinda Ceu un alnorgo para nos-
trar )s aaigas que afinal ndo r:crrerj-a sol-teira.

Os criados arran j aran uriia corda, conpri da, prenderan-1a du-

na ironta i outra da varanda e colocaran en fila nuite. banana ma-

Cura en grandes e apetitosos eachos.
Erl cina Ca nesa. havi a izequerrte, calulu, d6ce Ce milho,

dj o3d, enfin, nuita coi sa boa .

Toda a gente comia satisfeita e ria.
55 Sin6o estava mal disposto nesse dia,Andava. dun lado

para o outro, cotr as rir6os atrfs das,costasr cogando a eabega...
Os eriados esconCidos etrf,s da varanda riasr e aguardavam.
De repente,de um salto,rugi-ndo,Sim6o pendurou-se no

eorrin6o da varand,a e con engou a engol-ir sof regamente as bana.nas,

e, un comprido rabo de nacaco sai pelo fundiLhos de.s calgas.
Toda a gente, atordoeCa, conengou a cantar

rrTanto escolheu
que casou
con o nac8co...ll

c6.:la v1r,ri6 ce:,pre Ias-
roJ-a, bt::::c T.Tez).3 ca

Luc1\.4.i-l-
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Tartaruga manhosa

Tartaruga'.pensou casar eom a filha do Rei.
Viia de Tartaruga n6o i-'resta.Sempre a enganar todo o ii,rin-

co, sen!'re a tentar luCibriar e senl-re toda a gente cct:rtra Tarta-
r L.. _r.

Tartaruga entra de =a.nsi-nho no paI{cio do F-ei.
- Sun 416, Sun A16

- Vai-te €.nbora Tartaruga.Estou farto de ti.
- 0 s enhor n6o se f arta de rnim .i{ en}rurn honen, nenhun aninial

se farte..riuanto nai s coao ioai s quer comer todos os dias.
- Desapare ee mofi_no.
Tartaruga senta-se nun banquinho e eneosta-se i sonbra

de una Irvore.
- Vais ficar uL at6 norrer,Tartaruga ?

- Estou a espera da minha oportunid,ad..e,
- Ent6o fi cas at6 seres vell:o.
- sum A16rsun AL6rolha que galinha nunca se farta de coaeq.
- Que dj-abo Tartaruga I ila ninha. ce.poeira todas es galinhas

couen bem.Aqui n6o ha .fone.
Tartaruga eal-ou-se e depoi
- Quer una aposta ? Se eu

dar aatar. . .

- E se ganhares?
- Venho viver no pa16eio.
- Estas ualuco ?

- Se ganhar a princesa sua filha serd ninha mul_her.
0 F.ei riu-se en grandes gargalhaCas e:nanCou reunir toia

a corte. I a diverti-r-se a custa da Tartaruga.
l'landou soltar tocas as galinhas das suas cea capoei-ras.

os servos trouxeram grandes cestos oe milho e bebed.ouros.
Toda a gente sentada en redor aguardava.
A criag6o comeureoneu at6 nais n6o poderrcomegando a dor-

mir mesmo con dia claro, estendida no so1o, sem querer subir ao
poleiro.

Tartaruga L evanta- se e tira dum cesto grande, dua.s toras
de lenha,muito veLhas e carcomi-das,eheias de mil- blchinhos,desde
6edti at6 za\i e, conega a sacudir ruidosanente as toras de lenha
no ch6o.

As galinhas despertaran e avangaran para o banquete.

a

s voltou a carga.
perder o senhor Rei pode-ne man-



Tartaru5a, uf aria, repete coniente:
- ,iinha uii seria acabou.Gaii.ni:a iarti, conld.a variada nunca

rej eita... e eu agora sou so;ro do F,e-.



t8

A tartarusa-macho e o txintxi.

A tartatuga-nacho e o txintxi foram convi-oados- para un

banquete,oferecido pelo soL'erano no seu prsf icio.- 
Apf,s lauto e dernorado repasto, os doi s arigos despedi-rar,]-

se do real an!'itr6.o e puseram-se a caninho, cie re6resso a al-
deia.

A tar+"aruga-nacho, fingindo-se cansada, pediu insistente-
mente ao txintxi que a levasse bs costas para casa, solicitag6o
a que o pequeno peixe acedeu de nuito uf,-vontade.

Pordro,no caminho havia um eanal que era preciso transpor
e so poderiam faz6-1o por neio de salto.

Txintxi pulou com a tartaruga-nacho no dorso;esta,perden-
do o equillbrio caiurfoi de encontro a um monte de pedras e,fe-
ri-ndo-se gravemente,morreu pouco tempo despois.
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ilna tartaru5a-nacho foi cor:vi-CaCa. iia.ra una grs.nde festa

{ue o i.ei deu lic seu !tlecio,oIi(-,:e f'oi recet,iie col ts ::.aiores

atue lip 6e s .

Durarrte o l-'at-iquete, t,arteru;r:-racllo serviu-se ie un boio
:.el-i croso, .ie qu€ cc'..ieu aiut,o:.a.::el:",c, col:ilessr,rl{:c F:.o scLelar'o

::ue 12.:,e.is sci,or':ara oui,ro i;i:a1 .

0 i.er desvar:eceu-se co:ii e s elogio-sas !'alavres da tarte-
ru3a-iiracho - incivio'ualiiaCe t6o mercante na vida social Co seu

lstaOo q.ue se l,ernitia inporturrd-to poI vezes con a.S quest6es

;ai s inpertir,entes e atrevi das .

For issoriric.uiriu logo do soberano se algun,a vez havia
conioo carogo'a serente Co coconote.

T6o aironc.osa. perguriLa",feita p,or outro sillO.:-to, equivale-
ria i. sentenga de trorteip.artindo da tartarugaro inonarca apenas

se nostrou indignado, asseverando con errergj-a que nunca comeu

nen corerj-a t5o insignificante produto.
Tartaruga-nacho ca.lou-se perante a reaca6orQue alids es-

peravarn6o desisti-ndorpor6nrda ideia de levar o Rei a ingerir
an6ndoa de dend6n.

Certo dia,col-heu anoin maduro e retirou-lhe a polparla-
ruito bem os carogos que depois Ce limpos partiu,retiran-
an6ndoas con todo o ciudado 1iara se nanteren inteiras.
Arranj ou urn pedago de cana sacarj,na' triturou-&, €siire-

e corrl o suco obtid.o envolveu as seinente-s ). senelhanga
se f e.z'2.s atr6ndoas ia Europa, cotrr agrS.cer en cal-da

E, de noite, sorrateire.aente, errtrou no quintal oo

a una nesLereira que ali havia' colocanoo as seuentes de

revestices oe aadcat ne extrenidade dos raoos da alrvore
.'la nanhd seguintera criada tio soberano Ceu conta de uila

an6ndoa no ch6o j unto da nespereirar QUe a tar'r,aruga-naclio dei -
xara para engodo.A serva apanhou o frutorQUe tonou por naspera,
ficando naravilhacia por ver outros id6nticos suspesos da 6rvo-

Foi e correr e alvorogada dar a noticia e rainhera quen

entregou a an6ncioa que, sen tarclanga, f oi en parte ingerida com

nuita sati sfag6o .

vanCo

do as

aeu-a,
dn nllaY*-

Rei, subiu
co cono te
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fndo ter con o Rei,nostrou-Lhe o resto do extraordinario
frutordo qual e1e tamb6m provou e gostou bastante.

Entretanto, tar+.aruga-ma cho subira ). nespereirA para f azer
cai r out,ras senentes,lf se conservanCo esconCiia entre as foli:as,
at6 que os reais esjiosos apanhassem os frutos e recolhessen ao
parc.v-Lv.

Tartaruga-nacho, encantaia con o 6xito do seu plano, ries-
ceu da Srvorerf'oi a casa vestir-se convenientenente e,ninutos
depois'apresentou-se na resid6ncia do soberano,a solicitar urra

audr6ncia urgente.
Recebida imecli eLanente, apds troca Ce inpress6es -sobre os

varios assuntos que levara ali tartaruga-nacho, o inonarca refe-
ri u-se entusilsti canrente ).s prini ci-as da drvore frutif era. Ta.r-
taruga-macho, fingiu-se surpreendlCa,n6o esconCenCo a sua incre-
duliCaCe.C Rei garantiu-1he a veracidade do facto,uin verdaCeiro
mi-1agre.E para lirova o soberano apresentou-1'he um Cos frutos
encontrados sob a nespereira.

?artaruga.-nacho, i15ni ca e con riso escarni-nho, replicou
n6o se tratar de n6speras,mes sinplesrnente de an6ndoas de earo-
gos envolvidas e!! m€1ago de eena sacarinarpor eLa eolocaCas na
5.rvor€... E,raspando a canada do melago,p6s-1he diente dos olhos
as sementes de coconote !

0 Rei, vexaCo e coldri eo, d-esm entiu tartaruga.-nacho gue,
n6o obstanternanteve as suas declerag6es.

Ap6s alguns ninutos de acesa discuss6o sobre o assunto,
a trataruga-nacho prop6s ao Rei o seguinte contrato:se o sobe-
rano tivesse raz6,o :landaria eso,uartej ar tartaruga-na.cho, e se

esta ;,rovasse o que the a{'irmava ficaria com direito a metaoe
do p,aT5.eio real .

Aceite a. propostarvieran soldaCos, cortes6os, criados e

toda e eorte i/ara junto de urna palnreira dend6n, Ca qual a tar-
taruga-na.cho colheu a.lguns frutos; despolpado o andim e partido
o coconote, f oran as respectiva-q an6ndoas linpas e recobertas de

rnelago, surgindo inediatanente as pseudo-n6speras,iguais ls que

o monarea tomara por aut6nticas.
A demostragAo era irrefutavel.Veneera a-

motivo por que logo se apossou ce rnetade do iraf
o resto da vida.

tartaruga -m a cho,
a.ac]-o, once v]-veu
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A tartaruga-nacho glutona.

Tarteru:e-r.acho garFntiu ao F"ei que a seilente de inhane
cozico 6 t,6o.:-eeunie. bono a ie ini:ane cru.C soberano,incrdoul-o,
clie::cu-11-e c-ue ':roee,le s*ce a r_irl. ? e:iLeli€ncia na sua i_r.eseigal s€i-:

o cue n,io se co['rreneeria.
Larga-r:do o tu-r6rculc i- terra, este aprsjreceu eoixo era d.e

es jrere.r. Tocavi a, ur:e F equen a pe.rt,e Co lroducto cai-u en cina d.e

certe .;ecra exi stente na lavra; a rocha peciu, sen 6xito, niai s

inha:le i iartaruga.
Poueo ternpo depoisra trataruga-macho foi sentar-se sobre

a referio'a pedre.Ao levantar-se,o quelonio sentiu-se preso pelas
aneas erFercidas as esFerangas de lj-berar-se Fsssou a gritar pa-
re. que the acucii-sser.

Ai--uras iressoas a.proxi-naran-se ca tartaruga-inacho para
socorr€-1ar:as esta, di sfargadanente, Ci sse-se censada, sd para
nAo confessar que estava anarrada i rocha.trFoi algudn que
chanou e n6o eu rt,r€spondeu ela quando aqueles perguntaran os
notivos dcs seus gritos aflitivos,

Entretanto, ehegou ua honem cpm une espada a desligou
a tartaruga Ca pedra.

A sangrar e a gemer, tartaruga-macho eneani.nhou-se para
una roQa, once se eelebrave f este ri i s o nAo f al-tava-n os bons
pit6us.

chorando convulsivamente, a tartaruga foi logo rodeada
i-,e1os convivas, a c.uem nostrou e larga f erida sangrenta que a

r-artj- TLzav a., Todos se cotiioeran Cela , rras en breve se ijuseran
en f uge preci;itaia, ciuanCo a ouviran proelaner dese.spererJaaen-
te : lr ver ei a auerra r cortan as caceira s r reparelr, en mi-n , I

Aconteceu o que a tra'r,aruga pretendia.Ficara sdzinha,
era senliore de toCa a eonida .I ngeriu t6o sofregaaente e eri tal
quantidade os alimentos abandonados que veio a norrer de indis-
gest6o.
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Txintxin tanguli,txintxim tangull,
tangul-i, txin gui-ni, ou o maca eo e a

San Ei
nenina

Lanza Sousi

r.ima ner:ina aiceeeu cofi grave Coenga de pele; a faee co-
b:i-u-se de pu*"tu1e.s rer:u:nantes e, jjor nai-s que consultas-oe os
n6Ci cos, rr6o conseguia molhorar .

)ecorrerau a15uns meses e je desesperava Ce restabelecer-
se qua.nc.o, certo dia, aIgu6n a inf orr,ara de qu.e utli naceco-curaniei -
ro possuia una 6.gua. esi.ecia],verdadeira, singular e infalivel
nEzinha. . .

convidado a ver a jovenro sinio declarou-Lhe que a liber-
tarj-a do na1 se Frometesse easar coin el,e.A nenina ansiosa por
curar-se, sen reparar na gravidade do compromi-sso que assunia,
aeej tou e proposta do nacaco.Ap,licado o rernddio nagicora pele
f ac:ai ia, enf erna. n6o tardou eri retonar a f'r.escrlre e beleza de
outrota ; e coil estas renesceran a alegria e a. felieidede L:er-
di-Cas.

I nstada pelo rsinio a cumplir a Fror!essa, a menina recusou- '
se a faz6-1o, fugindo cele semlJre que podia.0 ma-cacc, furi-oso,
jurou vingar-se de perjurarpara o que pediu auxil-io a outros '
sinios parentesro qual consi-stia em eles organizarenroportuna-
uenter LtB bailera q.ue a rapariguinha n6o dej-xaria de assj-stir.
E,na reali.dade,assin vejo a aconteeer.A menina descuidada,apro-
xj-eou-se do 1ocal da danga e, entretanto, o despeitado arre&essou-
Liie i. taee deterrina<io iiquido :naI6fi co que, por encantor provocou
ined.iatamente o ressurgimento ia antJ.ga mol6stia.
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C li'lacaco e o ceTa.col .

.l: :eCacO e Ut. Ci:rCCOl- -;itrei3.l C:-rcrOSa ClsCUSs6O eCerCa

Ce ciual Celes, saindo ea :lles:o terpo Ce certo sitio, chegar!a l'ri-
;ieiro ao ?i co rjo ?rincii- e.

I si:,io ;.e::'u.i-1..1 a-os ;, Icn::'es saltos,eli()ulnto o i:olusco co-

'r€3CU 
a ::arCl:a $e:: I;I€SSe' e l-e fCr an4arrio iCnt?'tn?rrt'eroual:iO

1f,e rerni*,ian as suas possibiliriaies Lnstdn,o-fisiolcigicas.C aa--

eaco, dando no car;inho con una bananeira, repleta Ce belos cacl'os,

triarou e p6s-se a coiner a aFetitosa f'ruta, convenciCo d'e que li:e

sobreva tenpo para atingir a ineta antes do gasterdpod'o 'Por seu

1aio, O pachOrrento ca.TeeOi, caiiir, l-ando -cez:pr€1CoItseSu-i-u ehegar

en pri:reiro 1u6ar, ianliando e. apo*sta.
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Gram6.ti ca.

Periodos con una so proposigi.o.

Un perlodo pode ser fornado por uma so proposigao e con

mais de una proposig6o.

Ex. de periodo formado por una so proposigAo:
Sun Tartaruga preparou os seus planos.

Esta proposig6.o ou oras6o chama-se Ejj.pg5!g311!g ou glEgf,l$g.

As propos5.96es poden exprini-r quer un juizio real e positivo
A gali-nha foi a visitar a doente,

\

quer negatj.vo
Eu n6o quero criar filho sen pal.;:,

ou revestiren uua forna exclanativa
Ai se eu soubesse !

interroeativa
Vai.s a ficar ai at6 norrer?

inperativa
Desaparece mofino.

e optativa.
Deus te proteja!

Exercicio - Reconhega nun texto qualquer as diversas fornas
de:- proposi96 es .



A te.rtaruga o c6.o e o gi gant" 
o

A tar+.aruga eonia nangas.-iuanCo ehegou o seu conpadie
c6.o e vi sitar-a nu,ra i:e11a noi te.

- CorapaCre n6o rne cf ereee al;ura s 7

- Chrrrf;o ;:,e ci:e5a...1 quar:to nais j.ara Le :ar J

Se c: uer€s !:anjasrvcis eor-.i:o husee.r L r:adruSad:.',e,s ...euira-
Co ;-oriiue as ne.r:.r.as t.e'ir6o la'uer:;uitas vezcsre se grita-s,o1hp*

i,assareinos rnaI, nal e nal con o seniior gi6ante. Conbir.,ado :

- ii6o havera problemas, conpadre.Eu promete-te isso.ii6,o
gritarei por nais f'orte que el-as i:ie eairem e;ii cira.

A nadrugada, os doi s conpa.Cres dirigiren pera a collieita
do conbinado.ilavia nan3as en abund€ncia;Caiair as :anEas auitas
vezes seguidas.Unas apds outra.luase que n6o havia paragen,una
vez os genbus sobrevoavan a nanieira e poisavan constantenerite.

Puf, uma manga tinha caiCo sobre o dcrso co compaCre

tartaruga : - fnsa custunado eu cua za.E continuo apanliando narr-
e aD .

Puf , outra y,tErtg€, dest a vez cal sobre o e.migo c6o.Tentou
gritar,tras lernbrou-se Ca combineg6o que ele e o conpadre tinha
f eito;P.es jsti-u: - seLa rnguenta.E continuo na recoLha.

Puf . , ., utia segunda nanga caiu sobre o c6o con nai s f orga
ainda que da prineira vez. Cor trenenda forga 6 cue the iinha
apanl:ado na cauda.Dessa vez tror favor,o c6o tinha esqueeido de

tui.o.Resistj-u guase nada.A Cor ere tAo forte que nio havia ouira
so1u96o oe alfvio.

-Uau. . .Ua-u. . .Uau.. .

0 seniior gi=ante que era o dor:o ia riiprijeire, aeoriou furio-
Dr ssrt:rv.

0 cio coino ere irais a;i1, cori,"egui-u l-ivrar-se, enc-uanto que

o seu compadre tartaru6a tinha fieaio preso.
-f sso 6 que eu e-sperava i6 h; nuitos dias.iioje eon a vida

vais pagar F,or tod.as as nan{as roubades.E tu sabes que e tua
carne d rnuito in:portente ?

A cena desenrolava-se i L,eira de un riacho.
0 anigo esFero tartaruga,n6o hesitou te.nto.Confiava na

sua intelig6ncia:
- O h, s un e6, 1. 6 e un erir u aeli{n, f 6

Pf, sun cur,5':,u, s51{ su,,: iufurl
6.....1
^va 

d u <i -1, c- r:1
;.; /oi16 111 C11
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0 gigante caiu as fitas.Atirou o tartaruga ao riacho..Ficou
na nargen a esf era que o esperto tartaruga amolecesse

Que aceitagio cege e parva teve -sum gingatchi _

.lua1 tartaruga, qual histdri a ia regressar I

Logo que se viu dentro do riaehorturvournecheu tanto a

q.ue ecaboU i-,or esconf.er-,se nergulhando ne. le.r'a.
- Ai se eu -ooubesse !

Al *e€ eu soubesse !

Ai se eu soubesse !

Por tanto Ceste conta muito
Co1 tartaruga n6o se trinca

I

agua.

tarde, Sun gigante !

I
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Porque os cies iioj e n6o fal-am.

San Fali e Sr":n Fldiie €rarr: un ce.saI cue habitava nun Lu-
ci-tn iistan+,e, r-erc:--lo r:o 6io.

Sun F16i16 f ol ur dia L cag a aconpanhacio pelo seu c6ozinho
lJ-ei-rO gO-LO.

'iuiia cerrz zrgt-::eraljj lesse t.ia.
A epr -a era t€t: r-es:1 1:1r.Cc;..o tre.nsr io'r't,4-i ave- J

T---.+^^ ...,.i'l ^-,rarruvD yurr-,uetros a -r-.crcorrer, su'cir 6cru6, descer
d a vida de horeil.

2lui::a so ve,. ?

AAoque . "r enela"

Suu F1 6iT6 sentou- se nuiia pedra a rreditar.ili sto f 6to
agi-ta a cauda e diz er surdina!

- -Quia Fldfld.Su: Fldil-6, eu aj udo voc6, se vocQtuardar se-

5reio.Cale sua boea pi..pi... e nao diga naCa a ningu6n.
- Se:redo ? l6td rorqud ?

- Se Sam Fali sabe que eu carregorneu trabalho de carre-
gador nunca vai acabar.

- Bom ,L616r.i"scansa o.ue eu calo mi.nha boca.
- ir6o diga tanbdin que eu sei falar lingua de gente - ecres-

centou r pr€ o cupa<io, L olo .

- Esta descansado conpanheiro. . . .
C ciue 6 certo 6 que a cerga che6ou a casa toda duma yez.

Enquanto Sam Fali lavava no ribeiro rpais perto a roupa da f'anilia.
"suancio chegou a. casa iniei'pelou o eanpanl:eiro:
- F16tl-6 eoao 6 que voc6 arranjou Lrezer tania carga ?

,duern aj udo ? .

- Eu s6zinho.
rali, incrdduia, insistra, s€:rr!,r€. . . . .

- Eu s5zinlio - era a resjiosta lac5ni ca do anigo fi ei .

Fali inslstiu,voltou e insistir e aneagou arrutrar a. cerga
e voltar para a casa oa n6e.

Sun F16flti at,rapaLhado eogava a cabega, pensava que a soli -
- A A.
<ia'o no 6bo era Cificil. . .

Aeabou por deelarar:
-i,iosso c6o L 616 aju.dou o d.ono.

Lolo ouiriu, ge&eur Seneu, ganiu, deu duas vol-',,as ao quintal
e f oi deitar-se en ciirre. cie eLnza da lareira.

Desde essa altura. nunhun c6ornen sequer os seus descen-
dentes,voltarar e fa1ar.
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Agued6 Al-6. . .. o.

ilavia un F,ei que tlnha uma filha nuito bonita,
dizer,a mais bonita Ce todas as rilulheres do nunrlo.

- Sencio o -senhor Rei cono a sua mull:er reinha go

ie eontos e i:rov6rtios.Ur: Cie e1e Cj_ sse : -luei:: conse6
hi st 6rtas et6 cue eu e e senhora ra.i-nha rros f artaros,
a ninha filha.

Ent6o ai:a.rece un coitaco clenoninaoo zon (on que ao ouvj.r
isso,pediu e rade o seguinte:

-0h n6e, corrte-ne algunas hi stdrias.
A nde fez-lhe a vondade r'le f e.zeren iesafio.
A n6e couta,ele conta.Ele conta,a nde conta e assin suces-

sivariente.
Un C-ie cisse d nde:
- A^ riuantiCaCe de Li stdrias que j{ consegui apanhar

suficiente I

- A nde autoriza-ne de pedir a minha espada ao pai,e vou
aL6 e qui-nta do senhor Rei e a -qenhora rainha, afin d.e ver se

consigo casar-r?;e con essa. menina que se eneontra no palicio.
- Se quiseresrvais.l.{as,rruita gente tem 1a idc e nada ten

consj-guido e por ci-na 6 enforcad-o.se f eres voltarfs ? Duvido ?

Estas f orern as palavras da n6e.
0 rap.az respondeu a nie:

Tudo o ciue nanda 6 o destino.Vou cumprir
rapaz foi,piCiu licenga e entrou.0 6uarda
+ua1 6 a sua graga ? Como se chana ?

reLaz resionoou:
Soube que o senhor Rei e a senhora rainha

v^n-r'**^" "ll-^.
.!-sr 5 urr uu u-f t.lY.

cl.l ea -,nFo

sta nuito
r:-i r nnr_ ! - --u4 l Lvrruar

.|2Q9T't na\ry.

o neu.

rieqciqr. frzar

sar com a
o.ue ganirasse.

,A
iia er_ encr- e .

conversa e

n

C

disputa,contando hist6rias com a1gu6n q.ue queira ea

sua filha.-'ias s5 casari-e com a nenina o aCvers 6r'io
Portanto se eu puder nuito bein; se n6o puCer
i'i e s se no,rt ento chega o senl:or Rei- que ouvi a a

dj-z-llie.
- Se for Fara isso escusarporque duvido que consigas ter

tanta historia nessa eabecinha eu relag6o aos outros que 
"{vi era-n .

C rapez responde-1he:
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- Cacia ur sabe ie si.l que ;lu€ro 6 contar soias.
(

J Rei conenEou.ile aFresenta a sua e o rai)F-z aiireserrt?
a aeIe.A rai ni.e conta e ele da as resFostas adequa.ias.

las, an'ies ,::e c{.cie"T eo ;.aiicza,;uito sofreu iure'nte a

ca::ir:haCa.Cj:e;cu ujr. orto e;ii {ue viu utra ave chair,adaItcegattrave
eS-<a r,LirtC Lf':va ,;,'.,.-r, La'i.to i'ei : t; :.ue Cor:Se-ui. u ,.:Zti-It .

?c,.cu :.€l:, E ..t'a::i-lcu-:i ao ca'.'d.t o. f ai,rl6,rr estava acor r zt..i.:dc
C e u: c3o co:io s€u co:: : a:,li e;r-o e a.::; i -.o -iue llie a j uiou !:E etia
da cega. ?or estar nuito satisr'eito,o c5o foi tanbtiirr ao caval-o.

Despoi s oe riui to alrCar, o Zon (on deu p6o preparado etr

cs€ ,;ela sua l6e ao cAo,;orque tini:e fone e urn pouco de a6ua
para beber.Depors d.e con6-1o o cAo nrorreu. A n6e de Zon lon pre-
fpr-{ tt ::r'tF pl e .-;ioff eSSe enVe:le;rado co1" e] p- rio ntrc spr -ar*^ . ^') ^asrau yqE 9i9 ,.ivtIsri9 E:rvr =rV.V i1 Ug !-gr ';:Vl UV I/EJV

iei.Por is.sc,f ez-li.,e esse rertida.
C c6o ;orto f oi a ti raclo !,ara un buraeo.'l')es eeu Co cavalo

e ioi a ver o buraco.Foi surpreendido pelos laCr6es que la esta-
var a aprovei tar clo c6o ati rado pelo Zon Con .

(

Ben, e1e todo descontraid.o pega no seu cavalo e avanga.

Despois ie tanta disputa,o Zon

iiassou com ele durente o l-'ercurso para
Ent6o, el e larig a es sa que 6 de

Ougam, diz ele:
- tiz€ nrcuud ua cund cu nd sddu n6 cugido ti; Intb6b6

[a 6ua cu ni s€ Tevada. fi,n6 cii f61u n6 aua b6b6 t{..
0 senhor F.ei e a senhore. rai.nha pensaran e reperrsaraiu.

ii6o ciescobrirau a aCivini:a e t.edi rp,n oue o ralia z dissesse o

que era.
- Eu vini:a., vi una cega, natei -a e atei -a na barriga do ca-

valo.lleviio o sol arcerrte a c6ga secou-se e eu coili-a.Por cause
Co calor que tanto fezi6rsFroveitei-ne do suor do caval-o para
natar a sede que tinha.E o tal lroverbio que the apresentej_.

0 rei iisse-1he:
-ALe que enfin, consegui ste vencer-nos .A par.tir de ho j e

en ciarrte a ninlia f11l-a d tua iiulher.
0 Ta'taz casou-se co;n e TapeTrga e daf viveram f eLi zes.

a
Fon J- ea or&- s e

o pal6cio.
:-,r'onAaz.

do que se
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Historia Co Rei e do giga.nte.

liavia urn Rei ceqor elle vivia em una easa. durante nuitos
ano-s.Tinha uaa filha, 4'Fi'incesarque vj-via no 12o ertaar'r11ur:. ?ier-
tanento de vidrio.

Collo n6o i.a.via neio
rio-q trate;i:e].rtcs, cecidiu r.

floresta existente nequela
0 gigante tinha una

oe agua j.or ano .

Corn uma s5 gota daquela agua o

Rei e este passou a ver meLhor do que

cego.
,'{uito satisfeito, of ereceu ao giganie uma casa cheia ie

noedas Ce ouroroferta fue I'oi recusada.
Proneteu-1hre neta.d.e cio seu pa1/cio, o que tasbdn: o glgante

n6o aceitou.Ent6o o Rei perguntou-1he o q.ue c.ueria.A resp-.osta foi
que queria a princesa que vivia no apartanento de vioro. . .

0 Rei Fensourpensou...e disse-l-he que aguardasse un I,ouco.
0 ref eri do ,l.er tirrira tr6s fiLhos; ur norava- nuna zona eono .

,Santo Aniaro r por exenplo; outro, eono en Guadalupe; o uitino, cono

en iieves.Assrn, e1e n6o tinha na aLtura ningu6n a quea pedir con-
selhos.

0 gigante esperou tanto que ficou aborrecido.Entretanto
voltou di as mai- s tarde .

Discutiran,discutirau e,cono a palavra do Rei 6 sagraCa,
o gigante pegcu na prineesa,neteu-a nurn saco . "^{u.Eles andarau, ancieran. . . e quando a pri-ncesa verlri cou que

estava perto da casa do seu irm6o i.i6 P6,p6s-se a cantar:
- l.lano l'{6 P6 Ele ri6o quis

ilano ;46 P6 Deu-lhe netade do ;,aIdcio
Aquele senhor Tamb6n n6o aceitou
Que foi ao palScio A n6o ser eu

Curar o papa Prineesa da casa de vidro
0 papa deu-l-he urna casa
Cheia cie moedas

Ao ouvir isto o glgante, iiergunta-lhe:
- Porque 6 o,ue estds a cantar, menina?

Ela responde:

cie ele se sentir r::eliior',ai,esar de ve.-

anCar chan:ar un gi;:r-nte que vivia nu;r.a

l-,erra.
torrrei- ra que dei tava a jjena s utre. ; ota

gigante ccnseguiu eurer o

via antes Ce ier fieaco

- Estou cantando p,ara arrefecer o tenpo



- Estou eantancio i_,are c tenp.o arrefecer.
- Estou cantanclo ;rere ;,;ai s cepresse .cl,egarnos
i46 P o, e,o ouvir a cang6o, Ci sse ! nulher que ia

traC.ar!ois estava -ouvin<io una voz lluito l,arecida co:
qu:e vivia rro traj 6ciorltutra casa Ce viCro.

A nrulher iisse-1i,e c_ue era iieriti_re e .rie Cevia
d.as sues amantes que estava a ei,ana-ic.

Sen,:'a '.i6 ?d ur hc::re:l que ouve sei,r j-re o (iue d.iz a :r,uii.er,
c ei-ilcu- se estar .

0 6igante e a noga deixerau.Sar,to Anaro e eontinuaram e

viagen.Quando ela se aiereebeu. de que estavF trerto cla case do
irn:,6o l"1d Pogon,en guacaiupe,coileg-ou a eerrtar de novorcorrtando-l-he
o o.ue se passava.

:1 6t ? og on ouvi u e. cang 6o, chan ou a e spo sa e cii s se -rhe que
ia ). estraCa por..ue ouviu ura voz Fareeicia con a da irn6 que vi -
vi a no par1,c:-o, nuna casa ,le vi rjro .rl-a ci s se -ri.e que n5o, pol s
cevia ser una das suas anantes que 1o ehamava.co:ro l{6 pogon,
tal como seu irn6orouve se[pre o que a esj:osa d.izracabou por
n6o sair nais.

A viagem continou e a princesarpouco ten;,o depois,verifi-
cou que estava perto da casa do irn6o Kil-anbu e coineg ou de novo
a caritar eontando-lhe tudo

Desta vez a esposa 6 que ouvj-u a voz, ehamou (iLanbu e di-s-
se-Lhe olue estava a ouvir uua voz muito semelhante e da irn6.

c narido dirigiu-se )l estrada e viu que o gigante levava
a sua irmd dentro Ce urn saco.

- 0 senhor, onde 6 qre vai con este sol t6o abra zador ? -
Persunta-1he o K:.1arbu.

- Hun! liur! iiu:r!... -6eneu o gigante,acrescentanio:
- vou anc.ancio F,or a{ porque vou buscar lenha para aeender

o 1u:::e depols vou lavar o tacho iorque teni:o ura grance iesta.
-l'16o - Retorquiu Kilambu. vanos a casa descansar at6 o

tempo arrefecer.
- Tens o comer de que eu gosto? - perguntou-Li:e o gigante
- Tenho sim senhor -resnondeu.
-.Tens uma casa ond_e eu F,ossa dorilir ?

- Sin, tenho.
- Tens agua en quantidade que eu possa beber ?

- Tenho sin senhor.

a casa,
at6 l. es-
a da i-rn6

Sef U;:e.
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- Ent0o ve.,ios.
iiilaabu concuzj-u o gigante at6 ). sua casa.Ficeu e esi,osa

que f osse buscar lenha,P egou no na j-or taeho que tinha o p6-1o
na rua.Acendeu o lunerp6s o taeho e preF\arou o eoner.lepois de
tudo pronto o gigar-te conieu, eneheu o est6nago cle tal orden que
:€ :er ;cdie a-nj.ai.-ar:cit.eeeu e cli--"se eo xile::hu irue c-uer;r ior-
nir.;ste r.rr.r:jou-1he url er-*alto onde pocla dorr,ir a vontece.

C ;i;ar:ie a:_ s se -1he .

- iuanco eu ti-ver os olhos ben abertos, e os centopeias,
3i tas, suas-suasr lagartixas, enfin, todos estes bi ehos, conencen a

sair, en',,6o n5o estou e dorrir.Quancio tu ne vires coa os olhos
f echacos estou a d.or;ir.Ouvi ste ? .

- Sin senhor - resi,onoleu liilanbu.
0 gigante ceitou-se e f e z do saco, en que estava a 1-rirr*-

cesa, a.lrof aca.
iliielbu i,act'd= esteve ali atento, esperando q.ue o gi;a.nte

aCor-ecesse.
Quando viu sair os tais bicho-" e o gigante dormirrLilanbu

peCiu e eslosa c.ue the fosse buscar un des:u'reiores saeos que ti-
rrha eL case.lntretan'r,o foi ai corral e tirou de I; ua grance bo-
ce.j'{eteu-o no aluc-ido sacora.merrou-o bem, e com 'jeito levantou
a cabega do gigante, tirou a irm6. e eE troca p6s o saeo en oue
esteva -referiCo aninal.

Depgis de t,udo isso,pediu a niul_her
tuCo de casa e levassea Fara ben longe e

Ce1e.."eito isto,e-sialhou gasolina em toda
rrsna e sa{u a eorrer.

.AA I 'l Y.mq nt16
Y*'

-,/\I L CaS setrr la a

a easar langou

ti ra s sem

e spera
^\r v6v o

lue::.io a casa cojiegou e arder e o gige.nie e.o ser c.uei.riado,
Ceu una explOs6o L€.o grande que o 5,al-'acio do rei estreneceu.O
Rei,ao ouvir o estrcnco,ficou logo desconfiado cle que fosse o gi-
.--+ ^ 1.-^,,

barr u= qu e rru via -"1Co rorto e Ci sse I rainha que trlvez f osse o

{ilanbu quen o tivesse norto.
Entretanto iiil-arbu, a rnulher e a irnd dirigiram-se ao tr,a -

if,cic do pa.i.chegando ali aquele p6s o pei a corrente co que se

ilassou.
n

para cotr
' vD

tou - ih.es
-i J^ -^1^L-LvA. l-t'Iv

Rei abanando a ca.bega, mandou chanar os ou.tros filhos
eles fazer uca reuni6o.
nestros aEareceraa passado algun ternpo, e o P.ei !.ergun-

-qe 116o tinhar. ouvido o grito Ca irmd quanoo era condu-
gi-garri.e.lisseran-ihe que sirnrnas q.ue n6.o sairan Ce
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easa porque as respectivas esr'osas

as sues aEant€s. ..
d.i sseran-lhes que eram Lal-vez

Entfio fez de novo a nestra pergunta ao Kilarbur perante os

lrn$os.Este Cisse-lhe que foi a sua nulher quen o tinha chamado'

quanio ouviu a vo't.?oT isso sa{u logo b estraCe. onde viu o gli,&tr-

te a levar a irn6. ..
Finalnente, dirigindo-se aos dois prinieiros i'il-]:osrdisse

o P.ei:

- ,1€ Fdrtu ve.is i.dra a terra onde hJ canice .cei.t agua.Ja-

mais er:traras erii nirrha casa

- i'16 Pogonriras vi.ver para a terra em que haja agu6. Inas

sen cOnida.A minha casa ha de tornar-se un venello pAra ti.
Voltou-se para o i(ilanrbu e disse-lhe:
- TurKilaabu,iris ocupar a netade do neu palacio,nai-s a

tua nulher, onde viver6o en Paz '
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0 eonto cias garg as e dos falc6es .

Hd' rcuito tempo.Anos e anos passaCosraproxinaCanente entre
Il.7O e I/t7I as gargas sairan c'o seu pa{s e abei-ran a flha Verde
con intuf to 11e Cescobriren o oue passava Centro e volta cl.a ilira.

Cs filhos da ilha eren principel-nente os f ele6es.7ago ie -
f er6ncia eos falc6es Forque eles erar a naiorj a C.a ::opulas5o eorrs-
tltuente.Eles eratr aninais l-,nq.=-i *ql oi rns, alegres e a"rigOS C.e cu-
tros aninai s.

As gargas j)osare.n sendo sendo cono j J "e cievia suFor caLo-
rosa e corCialsiente recebj-das.Portanto a viagen foi ben suceCica.

Alem d.e intu{to Ce descobriren, a.s gargas vinha;r con o pro-
/ .,posito ie explora.rraassacrar, Cominar escravizarr assaltar e ii'tetar,

Esquecendo as gerg€s que os falc6es eran ariinais na nisne espdeie,
da mesma classe e s6 de eores Ciferentes.

0s fal-c6es n6o ad;ritiran essa. nova sJ.tuag6o have:-rclo ura
revolta, ehef i ada iior un iei Fal cAo que f oi nai sueedi Ca, ;or i:o -
tivo seguinte f actores :LTnidade, orden e arser:aL.

Em vez de ataearen eE grupinhos e desorCenadauente por
n6o poderem aguentar a raiva coritrda o que foi bastante n"u; r-
dieial.

Eram ctiacinado-s pelas gBrgas que tinhae nateriais de Eue-
rra iruiti s*qino aperf eigoado e avang:aCo en conparag6o eon os f al-
c6es que ernpregavam rudi'rentare.s eatanas, cacetes e peciras.

Depois dessa revolta,houve nais uma chefiada por un che-
f e f a.lc6o escravo que f oi assas-"i-nado.

Comega.ndo::desdelentio a verdaCeira e ainarge col-onr za.g|o,
cbeoanio a.o seu ciinax en Fevereilo d e 1953 eri que li liiares e

:r,ilhares de falc6es foran b'erterainente massacrados e nortos.As
f6neas dos fa.Lc6es e as criangas eraLa vilnente ultrajadas,ilias-
sacradas e mortas.

A partir dessa- 6poca os f a1c6es j anai s esqueceran o q.ue

Fassaram e juraran expulsar os j-nvasores comegando a lutar lenta
e camufladamente.

0 tenpo fci andanCo as gergas doninavain toda parte desie
belo e naravilhoso parai so.

As gargas sobrevoavan toCa a parte.
As garga-q fi cavem ne terra firme, fi eavar rlo &ar e no c6u.
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C cdu fi ceve quese totaln.ente t,ranco,l,averrdo una :i,el:orj-e

ce iontiihcs rre-,os que ererrr elguns fale6es (que unire,ti es dargas.
..1 ais ao cont rario ia e os oas €,raqa s es nuvens estavan e fi cavan

tO'r,a1:.e:-rte I--eErBs, C.Ue rel-Iesentevart,risteSa, teipestaie Ce rebe-
tric ecei-,. e eo'';r€eI-slr,'e1, dcs i':-1c6e*q e i-or-;e ie1es.

Tcios os :r-i:ais er?; eser?'tl zaiosri;a.iirataclos Ce ;:i1
::oics e .orios berb=r?-.r:orite.Cs ar.ir,i ais ii,cluidos os I'eic6es elat:

;ai'a^ta.s aer;es cci,,o se1.'es it-'te],i::,a,iosrnio -"?!:i,r:,i,. rtul.ri-.ullj j-nrer'esset

i'al-cr e :'es1-ei'.c3e*vi7 co;..c e 'ie:d.:'e.' le.*" .i.€s-..o ass-;i, a 1-eora te::.

o seu ir:--eresse o vafor l.articui€r.
Tuic o .iue 6 nau., quai;tier iia rrsi s ou c.ualquer d,ia irenos

'rgf'a e +t,€li, O SeU fil.

Co:lo se poCe ce-icular e sentir os fal-c6es tinhe^n una viCa
',a.rrnnne- ,lifini'l As qt:-ortrr qrrnrir: * 71^t'i- r -,oli-nr - 
r-virvrvi6rJarava- , -r-- uL(-r -.Jl'i,grQ I:1 e-LJ-ul' COnCeOra

=eii-o:' i-ter*uai€.
ias e norie l.5o lescf vj-e rraia.A si-e uag6o Eara os falc6es

era ce.de vez xais a.flrt,iva,mais Cesonrosdrnai-s iesurrana.
Os fal-c6es 116o luCendo eguen'r,ar mais unificaran eon tcdos

os iaic6es ie t.oio o nu.ndo, Fririci;alnente con os faic6es oonina-
io-o rela-e garg a s Car:Co assin o ini cio a luta ideolSgi ca e arila-
Ca forte e aberta.

t'ias i Inp-.s eran inpossivel- haver luta arr,ada tal cono a

no s sa c u eri da iliia .

in :.97/+ os f al-c6es c'a il-ha, aberta, af ta, firmemente .Duse-

rari en iraticar6ritarar e disseraE, e disseran aos opressores:
- ianais aqui lresse recanto eouatorial admitireri:os a

!resenga usurpaCorarneldita e :,riseravef dos oominadores.
- .ja;r,ais aqiri+.erel: os a e>:i-,'orecio,o coi-onialisnoro neo-

coior-^ielis;or ce.:iteris: o,in,'reliaiisr,o ou qualquer forn:a ie e:r-

;ioragio seja ie que raga for e verrha doriie vier.Janaj-s querenos

o ari:lile:eros o r'ccis.:cr.=,:iris6riar a foltera corriiig6ora i:i or'r,e

preneditaia,etc.Easta tudo que seja aau para o l,rogresso e o ben

estar de un Fovo.
A;cra,6:or isso'que na*q rossas ilhe.s v6n-se pouquissi-

:as gar? as fio cJu, porque a naioria eran rias e fora;l banidas
iaqui ta:b6: agora 6 raro e iiflci1 ver as nossas cri-anges cli-
zeret ia:io tra-:ico, tcna preto.

C cdu fl ca c.r:eio o.e f alcOes, cherrll-nanio coro que dizendo
aiegrerente:. aJora soil.os livres, dcnos Ca nossa terra e Cos nos-cos
--.-^+.i,..^-'Jg:9rrrV--.
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liura
rrcl o< n Fj n
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inforrar.

liessa reuniao eE que pe.rticipa-ran, o av6 Agua Co1e, os pri-
mcs Agua Taoque,i"loreire. e Pequeninarhouve renhida discuss60 crue

terlinou con a resolugao Ce tudo fazeren i,Bra fracassar o &ale-
vol-c ilano do n6o renos Ciab6lico e a-ssassino Gorguf Lio.

Cor,o chef e Co gru!:oe o av6 Agua Col-a, nomeou o Ague GranC.e,

i,or ser ur nocetAo al-to,forte e esbeltorde grande porte e muita
esl,ert eza.Lenbrenos que os prinos de Agua GranCe e o a1'6 s6o

afioes.Por i sso eLe teve que sul-'ortar o peso Cos seus irriaos e

do av6rna sua Cescide para e cidade.
- Ent6o o Gorgulho quer torturar o nosso povo' eoa a seea

e s6ce ?- lerguntou na-is uI:a vez o av6.
- -QiE - resl:one o l{ambleb16. Ele pensa. que sen a€iua r:!o

Lravera terrenos f ertei s pare a agricul-tura er consequentenente

o F.ovo tera que viver ce sua tutela.
liisto interv6m a Agua l'loreira exaltada e grita - f sto n6o

pode continuar.Tenos que saciar a s6de do nosso povo, com o

sangue que nos corre nas veias.Para isso tenos que invadir a c1-

ddde.
Por sorte, no nesioo Cia ehoveu torrencialuente e, toias

as ribeiras e aguas se funCiran e alastraram pela eidade e camios'

lj-d'eradas Felo canaracia Agua Gronde.

Fieou conhecioorcono a c6lebre invas6o Cos riosrchar',ada

ant6o pelos nosos av6s cof,jc rrAgua i"iatorr.

A.?ua i,i ato .

bela nanh6,dos anos J0rserpenteanCo por nontes e

.A;ua Crande cliri-;:ia-se para a cidace.le Fassegell
cor o iri;o,F.ibeiro iarnblebl6rc.ue iez c.uest6o en

o sate ioi\re11.';ufe '..;i,l€-i Gof3ulho
exclaina a !,:ua li 2::l.iehi6. Con-

storia trts te que transiornou
inragine., eg,ueles coit,aio-o con

,!arcos, esfarrepaios qu e et6

quando o ;iashlebl6 ter;r,inou
que F,esou sobre ef es.

o penser, resoiveu eonvocar e

cidade a fini de meLi:or se

t-'ri:c liua Cri'-:.de nE

cral o nosso r,.ovc ? -
Llebl€ rel"tou ura hi
o co prir,o - Vo.$.*
s de cilentc a caheza

ais duro Cos holer,s.
do parecia ter peredo
 r..aA
aO 

' 
-La-L i O]- O 51-L enC]- O

Crar.ide, depois Ce ,ruit
e olirigir- se T,ave e.
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-l6o esquecei',r.o e. sue i-rornesserainCa iroje e cot;r rijeicr fcr-

neej-rer:to,corre;., i-e1as cenalizag6es cia naicri e Ce s cesas e ca.fii-ost

o sengue-eSua da canaraoa. A6ua.t,oreir6.rque com o seU eestO e ab-

Le-,el5o,-oe-cia a s6ce i'a lo1,uieg6o.
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Gramati ca.

Periodo eon nais de una proposig6.o.
Proposig6o prlneipal e proposig6o subordinada.

Ha perlodos que s6o constituidos por mais de uma proposi--
ga6.

Ex.Eu vl norrer une filba g estou inconsolavel.
A serva apanhou o fruto ggltouou Por nEspera.

O fulcro de cada proposig6o 6 o predicado.Nos exenplos
do paragrafo anterior, ha en cada uE dos periodos duas proposi-
96es cujos predicad.os s6o ligados pe1a,.r conjung3ci, e e pelo
pronone relativo que

vi norrer S estou inconsolavel

apanhou o fruto ggg tornou por nEspera.

As proposig6es ligan-S€r poi sr por .

Estas poden ser:
a) Conjoung6es coordenativas. Caiu e feriD-s€.
b) Conjung6es subordinativas. Quero que estudes

Sabe, porque estuda.
c) Pronones e adv6erbios relativos.

A casa ggg construi e

grende.

queDa.

A easa onde noro e pe-

d) Pronones e adverbios interrogativos.

teu a porta.
P erguntou ggLba-

Sabia onde ela esta-
VBr

As proposig6es introduzidas por conjung6es coordinativas
chanan-se999@eaSintroduzidaspe1asoutrasparticuJas
-@.

A proposig6.o que nao 6 introduzid.a por qualquer Particula
de ligag6o e n6o depende,portanto,de outra chana-se .PgiI-*i-E]-.
Ex. A dor era t6o forte que ndo havia outra soLugfio de alivio.

Princioal subordinadaP rlnci pa1
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Granati ca .

Ligag6o das propos196es.
Vejamos nais particularmente a 1igag6o das proposig6es por eoor-
d enag a o e s ubor di. nag 6o .

a) Por eoordenag6o.
Cono dissemosrBs proposig6es est6o ligadas por coordenag6orquando

a sr:a ligag6o 6 feita por una das conjung6es coordenativas claras
ou ocultas.Ex.

Chove e trovej a

As eriangas riem, brincan, saltan.
A avestruz ten asasrgs n6o voa.

As proposigoes ligadas por eoordenag6o,cono referimos chanan-se

coordenadas.
As proposig6es coordenadas denonlnam-se:

1) Copulativasras que exprinen sinples enunerag6o.Ex. Chove

e trovej a.
N6o

so 6 t:.nidorg-g!_gE se nostra cobarde.
Havi a

carne de vacarleite, agucar, ch6, etc.
2) Disjuntivas, as que exprimen alternativa ou exc1us6,o.Ex.

Todo o nunero ou 6 par ou 6 inpar.
3) Adversativas,as que i-ndieam restrigAo ou oposig6o ao

que se disse percedentenente.Ex. N6o 6 para el-e nadrastra,Esr-
ao contrarioruma segunda u6e.

lr) Concl-usivas, as que indi cau a consequSieia do que se

disse anteriornente.Ex. Pedro 6 honen;logo 6 nortal.

Exercicios. Reconhega nun texto qualquer as proposig6es coorde-
nadas e as conj ung6es coordenativas claras ou ocultas.
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Granati ca .

b) Por subord.inag6.o. -

Cono vinosrna subordinagAo ha:
1) Una proposig6o subordinante - proposig6.o principal.
2) Una ou nais proposig6es gramaticalnente dependentes,di-

recta ou indirectanenterda subordinante - proposlg6es subordinadas.

a) Proposigio princi-pal .

A Proposig6.o prlncipal 6 senpre subordinante;as proposig6es
subord.j-nadas dependen da principel e podem ao nesno tenpo ser su-
bordinantes en re1ag6.o a outra ou a otras que the estejan subor-
dinadas.

se di sse que os nati-vos da ilha pedi&rn eue se comegasse
a luta.

A subordinag6o de una proposisiorcono vinos pode indicar-
se:

1) Por una conjung6o
2) por um pronorre ou

3) por um pronone ou

It pelo infinitivo do

Exercicio. Reconhocer
nun texto.

subordi-nada
adverbio relativo.
adverbi o i.nterrogativo ;

verbo.

as proposig6es principais e subordinadas



L+L

Quando cheguei e 56o Ton6.

Naquela altura as coisas ainda estavam nuito mas.0 traba-
Lhador i-a ao nato,n6o podia coner no prato,sd podia "or""risso
si-u,na folha de bananeira ou de matabala.

Quando exigissino pratoreles diziam que n5s jd queriamos
ser como tro brancotr e que jd 5ramos fidalgos.

A li-mentag ao era f uba que vinha na tina.
Debai-xo da chuva, cotr folha da bananei-ra a cobrir a eabega,

cornegavanos a trabalhar is cinco da manhd e sci paravanos as cinco
da tarde.

Eu, cono era refi16o, disse un dia ao patrdo que n6o podia
comer na folha da bananeira porque ndo sou eio.

- Tanbdn n6o podes comer con as rn6os sen colherrpois
n6o ?-perguntou ele.

- N6o. Sou honen e eono tal nerego ser tratado - respondi.
- Voc6 vaj- 15, para eina que d para gente conversar nelhor

sobre isto.
Fui 1a acirna (ao escritdrio ) .Esperei uur bocado.Minutos

depois o honen aparecerpronto para ne dar una valente sova.
Ao reparar que o caso estava graverreeuei ur! pouco e dissJ-

the:
- O senhor sabe duna ? Eu n6o sou garoto para tonar porra-

da nas suas n6os.Se o senhor tenta p6r as n6os eE nj.mro senhor

n6o sai daqui vivo.
Naquela altura eu sd tinta 19 anos de id.ade nas n6o aCmi-

tia que ni-ngu6n abusasse de nim.
Depois de mui.ta discussdo, e1e oLhou-ne dos p6s I eabega

e di sse-ne:
-Benrvoe6 esti. a querer estragar o pessoal aqui no nClau-

dinolf .

- N6o estou a estragar ningu6n - respondi.Estou apenas a.

exigir o direito de un honem.Nos n6o vi-enos para 56o Tond para

sernos tratados assin deste rnaneira.Na ninha terra 6 proibido
un honen prometer purrada ao otro.

Aquilo passou. Depois de una senana el-e passou-ne para

guarda para ver se n6o ffestragavarl esse pessoal querfaceitavafl
coner na folha da bananeira.

- Estou ver que qualquer dia voc6 vai exigir capacete
para ser feltor - aereseentou.
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terra.
- N6o vou exigir capacete porque eu trouxe un da ninha

- E gravata ? Tens alguna ?

- Sim senhor.Tenho uma.

- E saPatos ? Quantos Pares tens ?.
- Tenho apenas um par e jd ne chega para a vida que levo

aquirnas n6o foi o senhor quen ne deu.

- Tens botas tambdnrndo ?.

- N6o senhor.N6o tenho botas porque nos n6o estanos auto-

rizados a conpra-1as.
E claro que as botas eran muito baratas na altura nas n6o

as conseguinos conprar porque n6o aos era permitido.
Se vaj. ut1 trabalhador de botas para o nato, jd era consi-

derado cono It un feitorrl .

A coisa foi andandorandando, e conegou a nodificar un pou-

co por volta dos anos 50. I'los alimentavanos-nos de fuba eon Pei-
xe salgado vindo de Angola e feij6o podre.Havia carne de vaea'

leite e outras coisas nas tudo era s5 para os grandes senhores.

Trabalhavan nessa altura na roga, caboverdianosrangolanos

e noganbj.canos.Encontravan-se alguns nacj.onais que apenas capina-

van e ian-se embora.Na capina tinha- se rnuito nedo da eobra.

Una vez um homen de Sa'ntana norreu porque foi mordido por

una cobra.Essa cobra ainda se eneontra aJ-renbalsamadarno hospltal
de Agua I 26.
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0 tratamento no hospital

No hospital o tratanento era una ni.s6ria.Se uE indivlduo
chegava ao hospital con pancadarele d tratado.Mas se aparecia
cotr febre o mddico d.iz que 6 vad.io e n6o quer trabaLhar.Recibja
alguns conpri.nidos e ia. trabalhar.Quando apareci-a alguen con
algurn f erinento de naehinr gancho o pi carete, i sso si-n .Podia
ficar internado alguns dias.De resto era nuj.tortudo nulto di-
fi ci.1 .

lJos anos 50 passou por aqui una febre que deu cabo de

nuita gente. Era a conhecida como tt febre asidtica ll .No hospi-
tal.rbarria duas pessoas en cada eana a16n das que pernaneeian en

sua casa por n6o haver cana no hospital.Via-se gente a norrer
que nen uma galinha por falta de un tratanento adequado.Muitos
tenhan de recorrer a nedicj-na tradicional.E gragas a isso hou-
ve nuitos casos de cura.Era eha de raizes e'folhas nedicinais,
banbos quentes i. noda da terra e frica6es,enfin.
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0sargentoeoQui-ntas.

Tenho 61 anos de idade.Nasci na Santana.Trabalhei na roga

S. Vicenterpropiedade do senhor Engenheiro Salustino Graga.Un

dia fugi da roga e fui-rne embora para casa.
Estava na cana,deitado,qqando era meia noite ouvi rotag6.o

de un jeep.
Levantej--ne.llen tive ternpo de ne vestir.Pus-ne de

meio da casa'ainda nu.Ouvi uma voz a chamar.

- -Conpanheiro ! . . . Conpanheiro ! .. .

Leentanente abri a porta.Na escada estava un honen

co.Era o Sargento Machado.Mal ele me viurrecebeu-ne logo
estas palavras.

- 0 seu filho da puta do negro, onde estf, o Quintas ? .

- E1e n6o estd - respondi eu.
Cono a resposta n6o the agradasse'pegou-&erlevou-ne

para perto do jeeprbateu-nertanto bateu-ne at6 que se fartou.
Revistou-ne e n6o viu nada.Tirou-ne a cartelra onde au tinha do-

eunentos e algun dinheiro e ficou con efa.Perguntou-ne pela

segunda vez.
- Mas voc6 n6o conhece o Quintas ?.Estou a ver que voc6

conhece-o nui.to ben.Conhece ou n6o eonhece?.

Antes de acabar a frase espeta-ne dois pares de bofetadas.
Leevou-ne at6 ). povoag6.o de Manuel George.

Mas perguntas acerca do M6 quintas.Eu senPre dizia que

nao o conne cl- a .

Entretanto apareceu uID honem chanado .ivI6

vira-se para e1e e pergunta-lhe:
-Voc6 n6o conhece M6 Quintas ?

- Qual Md Quintas? 0 de senhor Janeiro?-

Danu.0 sargento

M d Danu.

- Sin - respondeu o sargento.
- Ab, ent6o espera-Ee utn bocado.
M6 Danu foi p6r a carga en easa e dirigiu-se at'6 a casa

do velho Quintas.0 sargento aconpanhou-o.
0 pobre honem estava na cana a deseansarr ou nesno a

dornir.A purrada foi tanta que ele acordou sobressaltado.N6o
teve naj-s tenpo para nada.Foi eonduzido para o caninbo onde foi
anarrado.

pe no

bran-
con

acrescentou o

- 0 senhor Rocha, a assiti.r a cenar disse para o sargen.to:
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- NAo, voc6 n6o pode amarrar este honen porque voc6 n6o

o apanhou no nato.
O sargento vira-se para nin e diz:
Entra no geep e levo-te para easa.
Eu disse que n6o.Estava nu.Quando fui preso na ninha ca-

sarn6o Ee deixaran vestir.
Pedi para me deixar ir ver a ninha farnilia.Ele disse-ne

que nio.
- Eu Levo vocd no geep.Di zi.a ele.

Desculpa-tD€r chefern6o quero ir no geep.Respondi.
- Ben, ja q.ue voe6 quer ficarrtona! toma ! tona!.... Seu

filho da puta do negro.
Deu-ne tanta bofetad.a,tanta bofetada que ji nen pod.ia

nai s.
Deixou-ne no neio di caminho.!'ui A easa de uma vi.zinha

onde dorni sentado at6 de manh6.

No dia segginte foi ter cotr a nulher do senhor Engenheiro
e pus-lhe a par de tudo o que ne fizeran.

Regressei a casa e verifiquei que ne tinhan roubado tud.o,'
inclusive as galinbas.

Quando o senhor engenheiro regressou de'Prinelpe, conprou-
ne um par de sapatosrjd o anbiente estava nais ou nenos calmo.

Andei d,ez dias no natorcon a boca sujarfilh6s todos doen-
tesrsen neios para thes poder dar una assistencia.

E esta e a lanentavel hist6ria da ninha vi.da.



0 grito na baliza.

Estava na cana e ouvi un grito na ballza de Roga Uba Budo'

Era o grj-to de um conhecido.Tratava-se do t'I 5"rio, este nogo forte
que vi.via en casa da ta1 D. l'laria Espiri-tu.

L evantei -ne .A garrei. no ueu roachin e f ui acudi -1o .De repen-
+^ r,.i 1,h dir!no de individuos, uns armados de nachin, outros de z&-uE vI ua 5f sl/\

gaia.Eran Os charrados servig ai s que estavan ai concentrados que

resolveran atacar o mog o .Eran dezenas de homens, n-4o -,podia enf ren-

ta-l-os.Estava sd.Voltei de novo e casa nas o neu pai n6o estava.

Tinha ido ao mar.Ele tinha tr6s casas! nuna estava a rninha nadras-

tarnoutra a ni-nha n6e e na tercei-ra a ninha avd.Dirigi-me e pri-
neira.Charnei a ninha nadrastarela n6o estava.Nas suas ultinas
tarabdm n6o estava ningu6n.

- Cono 6 possivel eu sbzinho tomar conta das tr6s casas?

I roposs{vel.
Ti-rei as coisas que estavam en casa da roinha nadrasta e

levei tudo para a casa da ninha avo'.Sentei-ne na escada a pensar

na vida.Qual n6o foi o Ineu espanto ao ver o grupo dos servigals
a aproxinaren-se do quintal t N6o exitei.Aos gritos ,perguntei-
thbs:

- O que 6 que voc6s querem ?

- Ah t O q.ue 6 que nos quereuos ?. NAo te interessa sab€r..
Ou sais do sitio onde estds ou estt's a levar una caterva de pur-

radas .
Passado algun tenpo apareceu nuita gente en casa do neu

pai,dizendo que foram refugiar-se a1i,pois eraln perseguidos pelos

servigais.Eran cerca de 12 honens.Pensavan que o neu pai estava

en casa.Entretanto acaba acaba de chegarrdi-zendo:

- Clhareu ia h. Praia Cova.Antes de chegar la,vj- de longe

una d.ata de servigais nais alguns brancos a atacar a populagao

o n6o pod.ia aprox5-nar-r€ deles.E continourmas voc6s n6o se nexan

com e1es...8t6 porque n6o s6o culpados.0 culpado 6 quen os nan-

d.ou.Entretanto, se eles vieren, a gente corre cotn eles' acrescentou.
Tinha fone.Saf para ir buscar algunas cabegas de fruta-p6o.

De regresso sai- um homem atrds de uma palneira e dd-me una nachi-
nada nas costas ferindo-ne bem.Como tinha ainda forgasrdei-l'he
tanb6n un valente golpe.Derramou tanto sangue que acabou por cair,
fi cando inerte no ch6o.
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Grande confus6o.0s outros eonpanheiros revoltaran-s€.A
gente quase que pedia asas para voar.servigais sen conta cerca-
ran-no".6""tos apenas d.oze.Mesno assin fi.guram oito quando viram
o caso nal paradorrestando senente nds os quatro; eur_o neu pai, I
Daniel afilhado do neu paire um rapaz tonga chanado Manuel.

- Na6 se netam con os servigais que eles s6o inoeentes.
vamos correr eom eles apenas.sd querenos quen es mandou fazer
isso - dizia o neu pai.

Entretanto aparece um honeu braneo chanado Teles, ernprega-
do ent6.o da ioga Agua lze.

Dirlgi-ne ao pd dele e disse-lhe:
- 0 senhorrpor favorrprocure evi-tar os seus servigais pois...
Antes de aeabar, surgiu una voz no grupo dizendo:
- Eh ! E este honen nesno que cortou o nosso conpanheiro

con o machin !...
Ouvindo istoro honen branco ordenou aos servigais que &VarJ-

gasseu.So que de nin n5-mgu6m ousou aproximar-serpois eu tinha na
n6o uE nachi.m que parecia un espelhornais un cacetere sabla nane-
ja-1os nuito ben.

De repente naj-s utr grito soa no neio de palnar e cr"rrrrl.'
Era o grito da nul-her do neu ti-o.Deran-lhe con urna zagaia nas
costas que sd n6o the atravessou os puln6es gragas ao espadua
que serviu de escudo.

Corri logo ao eneontro dela.Enquanto eu estava tentanto,
con nuito jeitortlrar a zagaiarfui atingido con una pedra na ca-
bega e eu caf.Mas eles tinhan nedo de se aproximaren de nj-n por-
que n6o larguei- as minhas arnas.Asfatarsrn-s€ un pouco nais.

- Vamorrlos enbora - ordenou o branco.
0 neu pairao ouvir a voz deste chefe do grupo de cabelo

11so veio a correr ao encontro do nesno.
Quando se cruzaranro branco puxou na plstolarpronto a

dS.sparar.Qual n6o foi o neu espanto ao v6-1o estendj-do no ch6o
con una faea espetada no est6mago ! Foirefectivanentero resul-
tado da rapidez com que o neu pai reagiu.

0s gritos aunentavan.A pancada comegou a generalizar.Eran
gritos por todos os lados; de nulheres, honerns, cri-angas, enfin . o .

Estava eu a ver isto tudo.Cono reagir?
Na6 tive putra alternativa sen6o dirigir-ne a ent6.o r€-

gedoria pedir ao Regedor para chanar policia a fin de p6r terno
a t6o atrarga situag6o.



Sai a correr.Ao chegar a Agua Guegue encontrei o senhor
Daniel.Conversarnos durante un ou dois minutos e depois despedi-ne
dele visto que tinha pressa.Ele quis aconpanhar-ne e eu disse-Lhe
que n6o.Continuou a teimar.A ninha resposta era senpre n6o.El-e
foi t6o teimoso que acabou por seguir-ne' sem eu dar conta no no-
nento .

Depois cle ter cami-nhado alguns netros v! un grupo de ser-
vigais que resolveram atacar-ne.E tudo me leva a erer que esta-
va1 nesmo i ninha espera.

O treu corpo escorregava.Era do suor e n6o sd.ttt6o eonsegui-
rau f azer de nin o que queriam.Derrubei alguns.Pus-ne ern fuga.
Xntretanto cercardn o senhor Daniel.Segui at6 a estrada e vi- ou-
tro grupo.No nesno sa{u uma voz dizendol

- 01ha este homem ! ... E ele mesno !... Vanos mostrf,-lhe
quen sonos .nds.

0 eerto 6 que ele s n6o conseguirarn nada. Corn e neu nachin
na n6o e caceterconsegui ver-ne livre deles querno fundorn6o pas-
san de uns rtnogos de recadorr.Sai atras deles at6 a Ponte de Agua

86b6rtranuseando o neu nachim e cacete,Quen correurcorreu; quen

saltou saltourvi o caminho abertorfui directanente ao Zandrigo,
runo a casa do senhor Manuel Sebasti6o,sacrist6o da igreja de

Santana. r

Estava eu todo ferido.Golpes espalhados en todo o canto
da cabega.Eram de pedradas que ne atj.raran.0 velho Manuel sen-
tou-se ao rneu lado.Conenganos a conversar.De repente ouvlnos um

tiro en direcaio da casa do neu pai.Pensei:
- Se o policia for}. casa do meu pairo caso esta estraga-

dol
Mais tiros soaran do nesrno lado.Trernia de nervos que nen

una il cani cela rnachofr . Minutos depoi s vi de longe un raps.z.Era
chefe de divis6o.0 velho Manuel chamou-o para levar-me i. Vi1a.
Fonos atd a loja de un branco e la encontranos utr outro que tra-
balhava na roga Agua fze.Mas este ue vlu saeou logo a pistola
para di-sparar contra min,Mas o dono da loja n6o o delxou.fnterviu
na altura dizendo:

-0que6que
Ao ouvir a voz

pistola no bolso,nas
sexta f eirarl .

voc6 e sta a f azer, hon ern ? .

do dono da loja,resoLveu neter de novo a

continuando a olhar-ne eon a ncara de
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Esse braneo da loja conheci.a o meu pai.Era ai onde o-neu
pai fazia as suas eonpras.

Depois de eonversarnos um poucoro conerciante entendeurpor
bemracompanhar-rle at6 ). Regedoria ,onde iria p6r todo-s os proble-
Eas ao Regedor.

Entretantorld fora,ougo un qui dlel rei.Fui ver o que se

passava.Era un aconteeimento triste.A rninha i-rmi tinha acabado

de ser norta a tiro por un brancorna regiAo de Gones.Ela estava
gravl_oa.

A partir de ent0orningudn nos podia controlar nais.0 neu

pairao ter conhecinento da t6o t,r6.gi'ca not{ciarn6.o esperou nais,
nada.Sa{u a eorrerra proeura do crininoso.Quando o viurf6-1o en

bocadinbos.Ao regressarrtodo espavori.do,d atingido por una bala
vinda n6o se sabe donde,e cal norto.

ConfuS69 generali zada.Era tiros espalhados en todos os

cantos.Morreu muita gente.Como se isto n6o fosse bastantereu e

alguns dos &eus companheiros fomos conduzidos pFra a cadei.a.
Estivemos 1{ alguns di-as.Numa terga feira Is L5 horas fonas
postos eru llbertade.No dia seguinterou seja quarta feirarlangou-sa
utn conunicado segundo o qual as p@ssoas que tinhan coisas perdi-
das deveriam dirigir-se a ent6o Vila da Santana inscreveretr-se
para mais tarde as nesnas thes seren devolvidas.No fundo trata-
va-se de nais uma nanobra.

Na ninha casa tinhan roubado tudortendo au ficedo na a]-
tura apenas con un par de calgas e una camisa que ttazia vestido.

No entanto fomos b Vila e conduzlran-nos at6 a Regedori-a.

Ai tlvenos a oportunidade de encontrar o senhor Rato, ent6o go-

vernador da provincia de 56o Ton6 e Principer & falar com o senhor

Reged.orren portuguSs.Quando eles se aperceberan da nossa ehegada

deixaran de falar en portugu6s conegando a falar en franc6s.
0 neu sogro estava ai bem pertoro senhor Joaquin de Car-

valho que sabi-a falar francds e estava a ouvir a eonversa toda.
Sai.u a janela e disse-ne para eu me ir enbora para cBS&r

Mais tarde veio una orden J-6, de baixo segundo a qual nos

d.eviamos 1r a ent6.o adninlstrag6o do Coneelho escrever or nones

dos objetos perdidos.Isto n6o era nada ser16o Eals una nanobra.
j"las o neu tio, o senhor Rosario telef onista, insistiu conigo para

que eu fosse faz6-1o.
Bonrfuj. avisar os neus conpanheiros e

ld, denos a conheeer is pessoas de tudo o que

-/1a ronos.unegamos
nds perdenos e to-



r:
traratr apontamento.
Poueo tempo depois disseram-nos para

casa e regressarnos ls 14 horas para poderen

coisas perdidas.
Quando eran i.'l+ horas i6 li estavamos

parar na varanda de cima.Pouco tempo depois
soas ci en baixo . Come cej, a irnaginar un nundo

espreitadela e vi- tropas sen conta.
i"l anoaran-nos d.escer de novo' e puseeo-nos en fila.Daf

fonos conduzidos para cadeia SetD pais nen nenos onde ficanos
un largo tempo.

Havj-a coes6o no nosso grupo.l'l esno na cadeia, reunino-nos
e decidinod consti.tuir un advogado.Trata-se do senhor Dr. Cor-
reia Afonsorindlviduo da raga branea nas que parecia ser anigo
dos negros.

Nuna quinta feira ele foi a eadeia.Combtnamos contribuir
para the pagar o que pediu pelo trabalho.No sdbado seguinte o

senhor Governador nandou quebrar a escada da cadeia e langou una

orden segundo a qual fi-ca proibido a qualquer preso constj-tuir
urn advogado,Foi unt dinheiro mal gasto.Mas o senhor advogado

Correia Afonso n6o teve culpa nenhuna.

i-rno-nos enbora para
restituir-nos as

todos.f'onos todos
ouvi passos de pes-
de coisas.Dei una
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Os sinais de pontuagAo.

Con os sinais de pontuag6.o, ou marcamos &s divis6es e o fim das

frasesreon as correpondentes pausasrcono acontece com o ponto

iinal ( . ),4 virsula (, ), o ponto e vireula (; ) e os 9-@.s
(:)rou indicamos a entoagdo con que a frase foi proferida ou deve

ser lidarcotro acontece eom o ponto de interrogaqAo (?)'o ponto de

adni-raq6o ou exclanae6o (l) e as retic6ncias (.,.)rou assinalanos

outros f actos ' coEo acontece con o par6ntese ( ), as aspas (rt tt )

ou o travess6.o (-).

Uso dos sinais de pontuag6o.

'O ponto final (.) coLoca-se no fim de period.o,para indicar que

o sentido estd conpletordevendo por isso fazer-se ulua pausa mais '

denoradargu€ n6o 6 igual em todos os casos.

A virgula (, ) indica ulna pequena pausa.Emprega-se para separar:

a) 0s elementos coordenados da proposig6es n6o ligados

pelas conjung6es ornen, ou.Ex. Havia carne de vaeSrleite, agucar, €tc.

b)0sconp1enentoscircunstanciais.Ex.Eu,@.
Ontem,l noi!e, fui ao einena.

c) As proposig6es subordinadas que preceden as principais.

Ex. Quando sairesrfecha a Porta

d) para evitar a repitig$o desnecessaria de un verbo . '

Ex. Os moganbieanos s6o du Sud;os angolanosrdo eentroi '

os sontomensesrdo nar.

f) Antes da conjunglo nas.Ex. E1a queria lutar'nas as

forgas faltaras-lhe.

g) Etc,Etc.
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0 ponto e virgula (;) enprega-se principalnenterpara separar

as proposig6es eoordenadasrsobretudo se s6o extensas ou forna-

das por eleaentos separados por virgu1as.Ex.0 jornal 6 un pro-

duto da culturai debe ajudarrtodos os diasra fortaleeer a revolu-
g6o; guiar e fortalecer a Luta politi.ca.

0s dois pontos (:) empregan-se:

1) Antes de utra citagdo ou fala e antes ou depois de una

enutrarag 6.o .Ex .

0 Tartaruga disse:

- Vanos compadre.

0 ponto de interrogaca.o (? ) coLocass€ no fin de urna exclanag6o.

Que horas s6o ?

0 ponto de adniracA6 ou exclanagdo (l) cofoca-se no fin de una

exclamag6o.Ex. 0lha este honen t Eh t

0 parfu-!-esg ( ) emprega-se para separar da frase una palavra ou

proposlg6o intercalada.Ex .

0s pontos de ret'i o8noi e (...) indican que ficou inconpleto o sen-

irnaginag6o do leitor a interpretagiotido da frase, deixando b

da supress6o. Ex.

aI

I

t.

As aspas rr fr enpregan-se para indicar una transcrig0o textual.Et.
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0 travessdo (-)rgue serve n6o so para ehanar a atengio-para a pa-

lavra ou palavra que se seguerDrrnas aind.a para nos dialogosrlndi-
car a nudanga de interlocutor. Ex.

I

t

Exercicios. Reconbocer exernplos nos textos.
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