WE ARE FAMILY

Histórias
e Músicas do
Mundo Infantil
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Neste
pequeno
compêndio
apresentamos alguns contos infantis
contados pelas famílias requerentes
de asilo e beneficiários de Proteção
Internacional, , acompanhadas pelo
CPR - Conselho Português para os
Refugiados.
Os
contos
(infantis)
sempre
fizeram parte do ´léxico cultural,
querendo
transmitir
tramas,
enredos,
moralidades,
tradições,
histórias que, no fundo, transmitem
uma mensagem de aprendizagem
para as futuras gerações.
Sabemos que os contos perderam a
sua força em muitas regiões do
mundo; mas também sabemos do seu
valor fundamental em outros seus
cantos.
Aqui residem pedaços de algumas
dessas histórias tão longuínquas que,
curiosamente, nos tocam de perto.
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Colômbia

O Pastorinho
Mentiroso
Era uma vez um pastorinho que cuidava do seu rebanho no
cimo da colina. Como se encontrava muito aborrecido, para
se divertir, decidiu pregar uma partida às pessoas da aldeia.
Depois de respirar fundo, gritou: "Lobo, lobo! Está um lobo a
perseguir as ovelhas!"

Os aldeãos correram para ajudar o pastorinho e afugentar o
lobo. Mas, ao chegar ao cimo da colina, não encontraram lobo
nenhum. O pastorinho desatou a rir, ao ver as suas caras
zangadas: "Não grites “lobo” quando não há nenhum lobo" disseram os aldeões e desceram a colina zangados.

Passado umas horas, o pastorinho grita novamente:
"Lobo, lobo! O lobo está a perseguir as ovelhas!"

Os aldeões correram a ajudar o pastorinho mas assim que
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viram que não existia nenhum lobo, disseram com severidade:
"Não grites “lobo” quando não há nenhum lobo, apenas grita
quando existir mesmo um lobo a perseguir as ovelhas!"
Mas o pastorinho continuou a rir enquanto observava os
aldeões a descer a colina mais uma vez.

Mais tarde, o pastorinho vê um lobo a cercar o seu rebanho.
Assustado, grita o mais forte que consegue: "Lobo, lobo! Está
um lobo a perseguir as ovelhas!"

Mas os aldeões pensaram que o pastorinho os estava a
enganar novamente e, por isso, não o foram ajudar. O
pastorinho chorou inconsolavelmente enquanto observava o
lobo fugir com todas as suas ovelhas.

Ao entardecer, o pastorinho regressa à aldeia e diz a todos:
"O lobo apareceu na colina e levou todas as minhas ovelhas.
Porque é que não me ajudaram?"

Então os aldeões responderam: "Nós tínhamos-te ajudado como
fizemos antes; mas ninguém acredita num mentiroso mesmo
quando ele diz a verdade!"
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Angola

Kianda
Kianda era uma sereia que vivia numa das praias de Luanda.
Esta sereia protegia o tesouro que havia no mar.

Certo dia, ela conheceu um pescador que estava sempre
triste e então resolveu contar-lhe acerca do tesouro. Quando
o pescador conheçeu o local, apoderou-se do tesouro e
tornou-se egoísta passando a usar o dinheiro para o seu
próprio bem.

Kianda, observando tudo, ficou muito triste com o homem e
fez desaparecer todo o tesouro que havia no mar..
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Cuba

Música
"Dame la mano"
Dame la mano y danzaremos;
dame la mano y me amarás.
Como una sola flor seremos
como una flor, y nada más.

El mismo verso cantaremos,
al mismo paso bailarás.
Como un espiga ondularemos,
como una espiga, y nada más.

Te llamas Rosa y yo Esperanza;
pero tu nombre olvidarás,
porque seremos una danza
en la colina, y nada más.
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Angola

Yuma Yetchu
Os ouvidos deram-nos dois e boca apenas uma, tudo para
dizer que devemos ouvir mais e obedecer e falar menos...

"Quando uma mãe faz a comida e distribui as tarefas de casa,
para as crianças fazerem depois das refeições, estas devem
ser seguidas à risca! Quando as crianças desobedecem e,
para não fazer as actividades recomendadas pela mãe,
fingem não ter fome, as mães arranjam formas de as
castigar e educar de uma maneira muito peculiar! A mãe
manda o irmão comer a comida da criança rebelde e depois
faz um lanche de amendoim pisado no tradicional pilão de
madeira que é guardado na cozinha. Nisto a criança rebelde, à
noite, sente o cheiro e com fome, põe a cabeça no pilão
para raspar o resto de amendoim que fica no fundo."

WE ARE FAMILY

Venezuela

Música "Los
Chimichimitos"
Los chimichimitos
Estaban bailando
El coro corito
Tamboré

Que baile la negra
Tamboré
Que baile el negrito
Tamboré

Que baile la gorda
Tamboré
Que baile el gordito
Tamboré
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Gana

O Burro
Preguiçoso
Bhola era um mestre muito querido e tolerante e tinha um
burro chamado Khandya. Khandya era preguiçoso e arranjava
sempre forma de se livrar do seu trabalho.

Num dia em que voltava do trabalho com sacos cheios de sal
às costas, Khandya caiu no rio. Perebeu então que a queda
fez com que o peso que carregava diminui-se pois o sal
começou a dissolver-se na água.

Nos dias seguintes, Khandya atirava-se de propósito ao rio
para dimnuir a sua carga. Bhola não ficou contente com a
forma como Khandya se estava a comportar pois começou a
perder dinheiro. Decidiu ensinar uma lição a Khandya.
No dia seguinte, em vez de encher os sacos com sal, ele
enche os sacos com algodão. Khandya não notou a diferença
e voltou a atirar-se ao rio só que, desta vez, a carga que
transportava ficou mais pesada, quase impossível de
carregar.
Com isto, Khandya aprendeu a sua lição e começou a
comportar-se!
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Ucrânia

Ivan, o tolo
e o Pífaro de
São Pedro
Era uma vez um homem que tinha três filhos, dois eram
espertos mas o terceiro, chamado Ivan, era um tolo. O seu
pai, antes de morrer, dividiu todos os seus bens pelos três.

Quando o pai morreu, os três irmãos foram pelo mundo fora
atrás das suas fortunas. Os dois irmãos sábios, deixaram os
bens da sua herança em casa mas Ivan, o tolo, que só tinha
herdado uma mó, levou-a consigo.

Andaram e andaram até que, quando chegaram a uma grande
floresta, começou a escurecer. Então, os irmãos sábios
disseram: “Vamos subir ao topo desta árvore e passar lá a
noite pois assim os salteadores não nos podem fazer mal”.
Mas o que é que vai fazer este tolo com a mó?” - perguntou
um deles.
“Olhem por vocês, pois eu também pretendo passar a noite
nesta árvore” – respondeu Ivan.

Os irmãos sábios subiram até ao topo da árvore, sentaram-se
e, seguidamente, Ivan fez o mesmo, levando consigo a mó.
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Tentou subir tão alto como os seus irmãos mas os ramos
finos começaram a partir e por isso teve de se contentar
em ficar numa parte mais baixa da árvore onde os ramos
eram mais grossos; lá se sentou e permaneceu a abraçar a
mó nos seu braços.
Mais tarde, uns salteadores seguiam o mesmo caminho e
prepararam-se para passar a noite debaixo da mesma árvore.
Foram apanhar lenha e fizeram uma grande fogueira debaixo
de um grande caldeirão onde cozinharam o seu jantar.
Cozinharam e cozinharam até o caldo estar pronto e
sentaram-se à volta do caldeirão com as suas taças para
comer o jantar que tinham preparado.
Quando estavam a soprar a sua comida para que esta
arrefece-se, Ivan deixou a sua mó cair mesmo em cima do
caldeirão e o caldo espalhou-se e foi parar aos olhos dos
salteadores.
Ficaram tão assustados que se levantaram e começaram a
fugir pela floresta fora, deixando para trás tudo o que tinham
roubado ao mercador.
De seguida, Ivan desceu da árvore e chamou pelos seus
irmãos: “Venham cá abaixo para dividirmos tudo isto que aqui
ficou”.

Os irmãos sábios desceram, puseram a mercadoria nas
costas dos cavalos dos salteadores e voltaram para casa; no
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entanto, o único bem com que Ivan conseguiu ficar foi um
saco de incenso. Ivan, levou imediatamente este saco de
incenso para um cemitério, colocou-o no cimo de uma campa
e começou a bater nele com a sua mó. De repente, São
Pedro aparece-lhe e diz: “Que arte estás tu a fazer, bom
homem?”
“Estou a moer este incenso para fazer pão com ele” – disse
Ivan.
“Não homem, dá-me esse incenso e pede-me o que quiseres”.
“Muito bem, São Pedro. Quero que me dês um pequeno pífaro
que quando alguém o ouça tocar seja obrigado a dançar” –
disse o tolo.
“Mas sabes ao menos como tocar um pífaro?”
“Não, mas irei aprender brevemente!”
Então São Pedro tirou um pífaro do seu seio, deu-lho e tiroulhe o incenso. Ivan levantou-se e olhou para o céu e disse: "Olha
agora! Se São Pedro ainda não queimou o meu incenso e fez
dele aquela grande nuvem branca que está a navegar por
cima da minha cabeça!"
Então pegou no seu pífaro e começou a brincar. No momento
em que começou a tocar, tudo à sua volta começou a
dançar; os lobos, as lebres, as raposas, os ursos, os próprios
pássaros vieram ao chão e começaram a dançar, e Ivan
continuou a rir e a brincar o tempo todo.

Até os ursos selvagens e rudes dançavam e dançavam até as
suas pernas perecerem por baixo deles. Depois agarravam-se
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firmemente às árvores para se impedirem de dançar; mas
não serviu de nada. Finalmente, o próprio Ivan estava cansado,
e deitou-se para descansar, e quando descansou um pouco,
levantou-se novamente e foi para a cidade. Lá todas as
pessoas estavam nos bazares a comprar e a vender.

Alguns estavam a comprar panquecas, outros cestos de ovos
de cores vivas, outros novos jarros de lona.

Ivan começou a tocar no seu pífaro, e imediatamente todos
eles começaram a dançar. Um homem que tinha um cesto
inteiro de ovos na cabeça deixou-os cair em pedaços, e
dançou e dançou até parecer ele próprio a gema de um ovo.
Aqueles que estavam a dormir levantaram-se e entregaram-se
imediatamente à dança; havia alguns que dançavam sem calças,
e alguns que dançavam sem calças ou camisas, e havia alguns
que dançavam sem nada vestido.

Toda a cidade estava virada de cabeça para baixo: os cães,
os porcos, os galos e as galinhas, tudo o que tinha vida saía e
dançava. Finalmente Ivan estava cansado, por isso deixou de
brincar e foi à cidade em busca de serviço.

O pastor de lá, disse-lhe: "Bom homem! entrará ao meu
serviço?"
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"Isso farei eu, de bom grado", disse Ivan."
Quanto queres então pelo ano?"
"Cinco karbovantsya (moedas) é tudo o que peço."
"Bom, concordo", disse o pastor. Assim, contratou Ivan como
seu criado, e no dia seguinte mandou-o para os campos para
cuidar do seu gado.
Ivan conduziu o gado para os pastos, mas ele próprio
empoleirou-se no topo de um palheiro enquanto o gado
pastava. Sentou-se ali, sentou-se e sentou-se até ficar
bastante monótono, e depois disse para si próprio: "Vou tocar
um pouco no meu pífaro, já não toco há muito tempo".
Então começou a brincar, e imediatamente todo o gado
começou a dançar; e não só gado, mas também todas as
raposas, as lebres e os lobos, e tudo nas sebes e valas
começou a dançar também. Dançaram e dançaram até que o
pobre gado se desgastou no último suspiro. À noite, Ivan levouos para casa, mas ficaram tão famintos que puxaram os
telhados de palha sujos das cabanas por onde passaram.

Ivan entrou, jantou e teve uma noite confortável de descanso.

No dia seguinte, voltou a conduzir o gado para os pastos.
Começaram a pastar até que ele voltou a tirar o seu pífaro
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e todos eles caíram a dançar como loucos. Ele continuou a
brincar até à noite, quando voltou a levar o gado para casa, e
todos eles estavam com a maior fome possível, e cansados
de dançar até morte.

O pastor ficou um pouco surpreendido quando viu o seu
gado. "Onde é que ele os tem alimentado?" pensou ele; "eles
estão bastante cansados e quase esfomeados! Terei o
cuidado de ir até lá amanhã, e ver exatamente para onde ele
os leva, e o que faz com eles". Ao terceiro dia, o tolo voltou a
conduzir o gado para os pastos, mas desta vez o pastor
seguiu-os, e foi esconder-se atrás da sebe perto da qual Ivan
observava o gado a pastar. Ali sentou-se, então, e observou
para ver o que o homem iria fazer. Ivan pôs-se em cima do
palheiro e começou a tocar. E imediatamente todo o gado
começou a dançar e o pastor por detrás da sebe também
dançou.

Agora a sebe era uma sebe movediça que rasgou a sua
batina, as suas bermudas e a sua camisa, arranhou a pele e
arrancou-lhe a barba como se tivesse sido muito mal
barbeado, e ainda assim o pobre pastor teve de continuar a
dançar no meio da sebe fervilhante até que começaram a
aparecer grandes feridas por todo o seu corpo e o sangue
começou a correr.

Então o pastor viu que estava em mau estado, e gritou ao tolo
para deixar de tocar; mas Ivan estava tão envolvido na sua
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música que não o ouviu; mais tarde, finalmente, olhou na
direção da sebe, e quando viu o pobre pastor a saltar como
um lunático, parou. O pastor ousou fugir o mais rápido que as
suas pernas podiam levar em direção à aldeia, e oh! Que visão
enquanto corria pelas ruas! O povo não o conhecia. Então o
pobre homem afastou-se da via pública, rastejou pela floresta,
e partiu pelas canas altas dos jardins, com os cães atrás dele.
Onde quer que ele passasse, tomavam-no por um assaltante, e
perseguiam-no os cães.

Finalmente o pastor chegou a casa, todo em trapos e
farrapos, de modo a que, quando a sua mulher o viu, não o
conheceu e chamou os operários: "Socorro, socorro! Está
um assaltante, expulsem-no!" Vieram apressados com paus e
fardos, mas ele começou a falar com eles, e finalmente eles
reconheceram-no, levaram-no para casa, e ele contou à sua
mulher tudo sobre Ivan.

A mulher do pastor ficou tão espantada que mal conseguiu
acreditar. À noite, Ivan levou os bois para casa, colocou-os
nos seus estábulos, deu-lhes palha para comer, e depois
entrou ele próprio em casa para jantar.

Quando entrou em casa, o pastor disse-lhe: "Vem agora, Ivan,
quando tiveres descansado um pouco, toca uma pequena
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canção à minha mulher!” Mas o pastor, teve o cuidado de se
amarrar primeiro ao pilar que segurava o telhado da casa.

Ivan sentou-se no chão perto da soleira e começou a tocar.
A esposa do pastor sentou-se no banco para o ouvir
enquanto ele tocava; imediatamente saltou do banco e
começou a dançar. Dançou com tanta boa vontade que o
lugar se tornou demasiado pequeno para ela. Então o Diabo
pareceu tomar posse do gato também. O pastor agarrou-se
e agarrou-se ao pilar com todas as suas forças, mas de nada
lhe valeu.
Não tinha poder para resistir; soltou-se com as mãos, e puxou
até que a corda que o segurava se tornou mais frouxa sendo
que foi dançar à volta do pilar a um ritmo furioso, com a
corda a roçar-lhe as mãos e os pés a toda a hora. Por fim,
já não conseguia aguentar mais, e chorou a Ivan para ele
parar. "O Diabo está em ti!" - gritou ele. Então Ivan parou de
brincar, colocou o seu pífaro no bolso de peito e foi deitarse para dormir. Mas o pastor disse à sua esposa: "Temos de
recusar este Ivan amanhã, pois ele será a nossa morte e a do
nosso gado!"

van, contudo, ouviu o que o pastor disse à sua esposa e,
levantando-se de manhã cedo, foi diretamente ao pastor, e
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disse-lhe: "Dá-me cem karbovantsya e eu vou-me embora; mas
se não me deres, vou tocar e brincar até que tu e a tua
esposa dancem até à morte e depois tomarei o teu lugar e
viverei à minha vontade". O pastor coçou-se atrás das orelhas
e hesitou; mas por fim pensou que era melhor dar o dinheiro
e despedir-se dele. Então tirou os cem karbovantsya da sua
mochila e deu-os a Ivan.

Depois Ivan tocou-lhes uma canção de despedida, até que o
pastor e a sua esposa caíram ao chão, mortos, com as suas
línguas de fora. Pôs o seu pífaro no bolso do peito e vagueou
pelo mundo inteiro.
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Colômbia

Música
"Cu cu cantaba la
rana!"
Cú, cú, cantaba la rana
Cú, cú, debajo del agua
Cú, cú, pasó un caballero
Cú, cú, de capa y sombrero
Cú, cú, pasó una señora
Cú, cú, con traje de cola
Cú, cú, pasó un marinero
Cú, cú, vendiendo romero
Cú, cú, le pidió un ramito
Cú, cú, no le quiso dar
Cú, cú y se echó a llorar
Cú, cúCú, cúCú, cúCú, cú
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Angola

O Jacaré Bangao
Na cidade de Caxito, havia um cobrador de impostos muito
mau para com os habitantes. Por isso, o jacaré resolveu, ele
mesmo, pagar os impostos.

Com isto, ao ver o grande jacaré a sair do rio Dande, o
cobrador ficou aterrorizado e deixou de tratar o povo com
mais modos.
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Cuba

Música
"Estela"
Estela es un granito de canela
Que no quiere, que no quiere
Caer en la cazuela

Estela es un granito de canela
Que no quiere, que no quiere
Caer en la cazuela

Se escapó por la ventana
Con comino, con laurel
Con orégano y su amigo pimentón

Estela es un granito de canela
Que no quiere, que no quiere
Caer en la cazuela

Estela es un granito de canela
Que no quiere, que no quiere
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Caer en la cazuela

El violín está tocando
Con su orquesta la sazón
Porque así nos alimenta el corazón

Estela es un granito de canela
Que no quiere, que no quiere
Caer en la cazuela
Estela es un granito de canela
Que no quiere, que no quiere
Caer en la cazuela
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Colômbia

Rin Rin Renacuajo
O filho da rã, o girino Rinrin, saiu esta manhã muito emproado
e bonito. Vestia calças, uma gravata da moda, um chapéu e um
casaco de casamento: "Filho, não saias!" - Gritou a sua mãe,
mas ele gesticulou e saiu.

Pelo caminho, encontrou um rato vizinho que disse: "Vem
comigo!"

Visitaram, então, a dona Ratona onde iria haver uma
francachela e um banquete. Assim que chegaram, o rato
avança, estica o pescoço e prende o laço. Bate duas, três
vezes e perguntam quem é: "Sou eu, senhora Ratona, eu beijo
os seus pés! Você está em casa?"

"Sim estou e estou muito feliz em vê-lo! Estava no meu
trabalho, a enrolar algodão, mas não importa. Seja bem-vindo!"

Fizeram uma vénia, apertaram as mãos e diz Ratico, o mais
velho: "O meu amigo, aquele verde, está cheio de calor, dá-lhe
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uma cerveja, se faz favor!"

E enquanto o malandro bebe a cerveja, manda a senhora
trazer a guitarra. O girino pede que ele cante pequenos
versos alegres, músicas elegantes e… "Ai! Era com muito
prazer que vos fazia o gosto mas agora é impossível pois
tenho a garganta seca de tão apertadas roupas que são
estas novas roupas."

" Lamento muito –responde a tia Rata – "desaperta um pouco
o colete e a gravata que, enquanto o fazes, eu vou cantar
uma música muito especial".

Mas, no meio desta brilhante confusão de baile e cerveja,
guitarra e músicas, a gata e os seus gatinhos saltam o
patamar e é o julgamento final.

A Dona Gata apanha o menino rato pela orelha e mia: "Olá!" –
Os seus gatinhos apanham a velha rata, um pela cauda, o
outro pela perna.

O girino olhou para este assalto, pegou no seu chapéu, deu um
grande pulo e abriu a porta com a mão e o nariz ao mesmo
tempo que ia desejando a todos uma noite muito boa e feliz.
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Angola
Música
"A Criança é como
uma flor"
A criança é como uma flor,
Vamos cuidar da criança como flor,
Na nossa terra, criança feliz.
Belas e saudáveis, cheias de felicidade!
Nós queremos de verdade, nova terra, novos céus.
Em que toda humanidade vive na paz,
nós precisamos ter um sonho.
Realidade, fazer da pedra o paraíso da verdade!
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Gana
O Leão e
o Pobre Escravo
Um escravo, mal tratado pelo seu mestre fugiu para a
floresta onde encontra um leão com dores porque tinha um
espinho na sua pata. O escravo, com bravura, vai de encontro
ao leão e remove gentilmente o espinho da sua pata.

O leão, sem o magoar, foge.

Uns dias depois, o mestre do escravo vai até à floresta para
caçar e apanha imensos animais que fecha em jaulas. Ao
mesmo tempo, o mestre encontra o escravo, prende-o,
levando-o de volta para sua casa e pede para que este seja
fechado na jaula com o leão.
O escravo, enquanto aguardava a sua morte, percebe que o
leão com que está na jaula é o mesmo leão que tinha ajudado
há uns dias pelo que este, não lhe fez mal. Assim, liberta o
leão, bem como todos os outros animais que tinham sido
aprisionados!
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Colômbia
Música
"La Serpiente"
Ahí va la serpiente de tierra caliente
Que cuando se ríe se le ven los dientes
Uy que está demente
Critica a la gente
Porque come plátanos con agua ardiente
La serpiente en un día
Se vino a tierra fría
Para hacerce un peinadoEn la peluquería
Pero ay que tristeza
Porque en su cabeza
No tiene ni un pelito
Y no se pudo peinar
Ahí va la serpiente de tierra caliente
Que cuando se ríe se le ven los dientes
Uy que esta demente
Critica a la gente

Porque come plátanos con agua ardiente
La serpiente en un día
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Se vino a tierra fría
A comprarse zapatos
En la zapatería
Pero ay que pereza
Y que amarga sorpresa
Cómo no tiene patas
Nada pudo comprar

Ahí va la serpiente de tierra caliente
Que cuando se ríe se le ven los dientes
Uy que está demente
Critica a la gente
Porque come plátanos con agua ardiente
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Ucrânia

O Gato, o Galo
e a Raposa
Era uma vez um Gato e um Galo que decidiram viver juntos e,
para isso, construíram uma cabana numa pilha de cinzas sendo
que o Galo cuidava da casa enquanto o Gato andava à caça
de salsichas.
Certo dia, aparece a Raposa a correr: “Abre a porta,
pequeno Galo! “– chorava ela.
O Galo respondeu: “O Gato disse-me para não o fazer!”
“Abre a porta!” – Repete a Raposa.
“Já te disse, o Gato disse-me para não o fazer”- Responde o
Galo. Contudo, por fim, o Galo cansou-se de dizer que não e,
por isso, abriu a porta.
A Raposa entrou apressada, agarrou o Galo nos seus dentes
e fugiu com ele. O Galo, chorava: “Ajuda! Gato, Gato! Esta
Raposa astuta prendeu-me bem. Ao longo da sua cauda, com
toda a sua força, as minhas pernas arrastam-se pela ponte
pedregosa.”
O Gato ouviu e começou a perseguir a Raposa, salvou o Galo,
levou-o para casa, repreendeu-o e disse: “Agora, afasta-te de
presas no futuro senão quiseres morrer”.

Mais tarde, o Gato foi farejar por trigo para que o Galo
tivesse algo para comer. Assim que o Gato saiu, a Raposa
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voltou outra vez a chorar: “Meu querido Galo” – disse ela –
“Peço-te que me abras a porta”. “Não, pequena Raposa. O
Gato disse para não o fazer”. Mas a raposa continuou a
insistir e a insistir até que o Galo a deixou entrar. A Raposa
entrou apressada, agarrou o Galo pelo pescoço e fugiu com
ele. O Galo, chorou: “Ajuda! Gato, Gato! Esta Raposa astuta
prendeu-me bem. Ao longo da sua cauda, com toda a sua
força, as minhas pernas arrastam-se pela ponte pedregosa.”
O Gato ouviu e, novamente, perseguiu a Raposa, salvou o Galo
e devolveu à raposa um som ensurdecedor.
Seguidamente, disse ao galo: “Agora, nunca mais a deixes
entrar outra vez ou senão ela comer-te-á”.
Mas, quando o Gato voltou a sair, a Raposa retornou a casa
do Gato e do Galo e disse: “Querido Galo, abre-me a porta!”.
“Não, pequena Raposa. O Gato disse para não o fazer”.
Mas a Raposa implorou e implorou tão piedosamente que, por
fim, o Galo ficou tão tocado e abriu a porta. A Raposa
agarrou o Galo pelo pescoço outra vez e fugiu com ele. O
Galo chorava: “Ajuda! Gato, Gato! Esta Raposa astuta prendeume bem. Ao longo da sua cauda, com toda a sua força, as
minhas pernas arrastam-se pela ponte pedregosa.”
O Gatou ouviu e voltou à perseguição. Ele correu e correu
mas desta vez não conseguiu apanhar a Raposa; voltou a
casa e chorou amargamente porque agora ia ficar sozinho.

Contudo, secou as suas lágrimas, arranjou para sim um violino,
um arco de violino e um grande saco e foi para a toca da

WE ARE FAMILY

Raposa tocar: “Violino lino-lino. A Raposa tão pequenina, duas
vezes teve filhas e um pequeno filho também chamado Phil.
Violino lino. Vem
Raposa e vê o meu querido trovador”.

A filha da Raposa disse: “Mãe, vou à rua ver quem é o senhor
que está a tocar tão bem”. Assim que ela saiu, o Gato
apanhou-a, pô-la dentro do saco e continuou a tocar: “Violino
lino-lino. A Raposa tão pequenina, duas vezes teve filhas e um
pequeno filho também
chamado Phil. Violino lino. Vem Raposa e vê o meu querido
trovador”.

De seguida, a segunda filha saiu para ver quem tocava e o
Gato logo a fechou dentro do saco tal como o fez com o
filho da Raposa também.
A Raposa ficou sozinha também, esperou e esperou mas
ninguém regressou. Disse para si mesma: “Vou à rua chamá-los
para casa pois o Galo já está para assar, o leite a ferver e
assim já temos o que comer”. Assim que saiu, o Gato apanhou-a
também.

Depois, bebeu toda a sopa e viu o Galo deitado no prato e
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disse: “Vamos, abana-te Galo!”

O Galo abanou-se e levantou-se. O Gato levou o Galo para
casa assim como também levou as raposas. E quando
chegaram a casa, usaram o pêlo das raposas para fazerem
umas boas camas para ambos e viveram felizes, juntos na paz
e abundância. E enquanto eles riam da piada nós também nos
podemos rir dela!
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Camarões

Feitiçaria é
disparatado
Era uma vez uma família que estava a trabalhar nos campos.
No meio desse trabalho, passado um pouco, começaram a
ouvir alguém chamar por ajuda. Correram para ajudar e
viram que se tratava do seu vizinho que tinha uma grande
cobra no seu terreno.

No entanto, este homem não sabia que a cobra era ele
mesmo. Muitas pessoas também ouviram o pedido de ajuda do
homem e correram para ajudar ficando surpreendidos ao
encontrar a grande cobra. Seguidamente, mataram a cobra,
cozinharam-na e comeram-na.
Passado uns dias, o homem que viu a cobra no seu jardim
começou a adoecer. Um médico nativo foi a sua casa, fez
uma feitiçaria e disse que a cobra que ele tinha visto era ele
mesmo e que devia ter pedido o seu coração para comer
pois assim nada lhe aconteceria.

O homem começou a chorar, dizendo que se tinha matado a
ele próprio. Toda a aldeia chorou pois já nada podiam fazer
para ajudar o homem que morreu passado uns dias.

Passado uns dias, o homem que viu a cobra no seu jardim
começou a adoecer. Um médico nativo foi a sua casa, fez
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uma feitiçaria e disse que a cobra que ele tinha visto era ele
mesmo e que devia ter pedido o seu coração para comer
pois assim nada lhe aconteceria.

O homem começou a chorar, dizendo que se tinha matado a
ele próprio. Toda a aldeia chorou pois já nada podiam fazer
para ajudar o homem que morreu passado uns dias.

Nota: História inspirada na crença de que as pessoas tomam a
forma de animais e que, quando isso acontece e o animal (que
é um humano) é morto, deve-se pedir o seu coração para
comer de forma a que a pessoa volte à vida pois, se não o
fizer, morrerá.

Nota: História inspirada na crença de que as pessoas tomam a
forma de animais e que, quando isso acontece e o animal (que
é um humano) é morto, deve-se pedir o seu coração para
comer de forma a que a pessoa volte à vida pois, se não o
fizer, morrerá.
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Cuba

Música
"O Barquito de
Papel"
Barquito de papel,
Mi amigo fiel
Llévame a navegar
Por el ancho mar.
Yo quiero conocer
Amigos de aquí y allá
Y a todos llevar
Mi flor de amistad
.Abajo la guerra
Arriba la paz
Los niños queremos
Reír y cantar
.Abajo la guerra
Arriba la paz
Los niños queremos
Reír y cantar.
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Colômbia

Música
"El Pajaro
Carpintero"

Un pájaro carpintero se puso a martillar
Haciéndole un agujero a un gordísimo peral
Las peras le reclamaron gritando a más no poder
Si sigues martillando, nos vamos a caer
Si sigues martillando, nos vamos a caer
El pájaro carpintero siguió con su martillar
Y las peras se cayeron debajito del peral
El pájaro carpintero las tuvo que colgar
Con elástico de goma y alambre de meta
lCon elástico de goma y alambre de metal
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Angola

Música
"O Professor"
Venho da escola muito feliz
Agora tenho mais amigos
Faremos jardins com flores lindas
Mas o grande amigo foi quem ensinou
Professor, você é meu mestre
Professor, tudo farei o que me ensinou
Professor, você é meu mestre
Para toda a vida te abraçarei.
Os ensinamentos e os conselhos
São as chaves da minha vida
Pois, por si, muito farei
Meu professor, querido mestre
Não há nada melhor do que aprender
Eu sei muito bem vou estudar
Quero sempre bem aprender
Eu juro por mais, estudarei
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Cuba

Música "Travesía
Mágica"
La señora alta del penacho verde
Despidió la tarde con un colibrí
Un corcel anuncia que la luna vuelve
Su música dulce viene a mí.
Ya todo está listo para hacer el viaje,
La noche es la nave para compartir
Esta travesía mágica que viene
Meciendo los ojos, volando feliz.
Esta travesía mágica que viene
Trepando los sueños, volando feliz.
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Ucrânia

A Raposa
e o Gato
Numa certa floresta vivia uma Raposa e, perto da Raposa,
vivia um homem que tinha um Gato
que tinha sido um excelente caçador de ratos na sua
juventude mas que agora estava já velho e quase cego. O
homem não queria mais o Gato mas, não o querendo matar,
levou-o para a floresta e deixou-o lá. De seguida, a Raposa
apareceu e disse: “Olá senhor Shaggy Mathew. Como está? O
que o traz por aqui?”

O Gato respondeu: “O meu mestre amou-me até eu conseguir
caçar mas agora eu já não o consigo fazer e por isso já não
apanho ratos. E eu apanhava-os mesmo bem! Mas ele não me
queria matar e por isso deixou-me aqui na floresta onde
deverei padecer miseravelmente”.

“Não, caro Gato, deixa comigo que eu vou-te ajudar e vou darte pão todos os dias” – disse a Raposa.

“

És muito boa, pequena Raposinha” – disse o Gato. E a Raposa
construiu-lhe uma pequena cabana com um jardim à volta onde
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ele pudesse andar.
“
“O quê?” - disse o Urso que se escondia atrás de uns arbustos
com os outros animais. “Nós aqui, com todo o nosso esforço,
e este Gato diz que é pequeno demais! Que Gato monstruoso
ele deve ser para ter um apetite tão grande”.

Com medo, o Urso fugiu para uma árvore e os outros
esconderam-se onde puderam. Mas quando o Gato viu os
pêlos do Javali por trás do arbusto, ele pensou que se
tratava de um rato e ergueu as suas costas novamente e
bufou: “ Ffffff, ffff”. Ficaram todos mais assustados que
nunca. O Javali correu para um arbusto mais distante, o Lobo
correu para trás de um carvalho, o Urso desceu da árvore
e subiu para uma ainda maior e a Lebre fugiu até onde pôde.

Mas o Gato permaneceu no banquete, no meio de todos os
petiscos, comeu o bacon e a Raposa bebeu o mel. Comeram
de tudo até não poderem mais e foram felizes para casa a
lamber as suas patas.
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Gana

Corvos no Reino
Certo dia, o Imperador Akbar e Birbal estavam a dar um
passeio nos jardins do palácio. Estava uma manhã de Verão
muito agradável e vários corvos brincavam felizes no lago.
Enquanto observava os corvos, uma questão surgiu na cabeça
de Akbar. Questionou-se sobre quantos corvos existiriam no
seu reino.
Como Birbal o estava a acompanhar, perguntou-lhe esta
mesma questão. Depois de pensar um pouco, Birbal respondeu:
"Existem noventa e cinco mil, quatrocentos e sessenta e três
corvos no seu Reino."
Maravilhado com a sua rápida resposta, Akbar tentou testálo outra vez: "E se exisitirem mais corvos que esses todos
que disseste?" Sem hesitar, Birbal respondeu: "Se existirem
mais corvos do que os que disse, assim alguns corvos estão
de visita vindos de outros reinos."
"Mas e se existirem, então, menos corvos?" - Perguntou
Akbar.
"Assim, alguns corvos do seu reino foram de férias para
outros sítios!"
Moral: Existe sempre uma forma se pensares com astúcia!
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