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D. Caio
Este primer cuento recuerda mucho a “El sastrecillo valiente”,
con un toque de humor. En español aún conservamos la
palabra de origen árabe “alfayate” (=sastre).
“Era um alfaiate muito poltrão, que estava a trabalhar à porta
da rua. Como ele tinha medo de tudo, o seu maior gosto era
fingir de valente. Vai de uma vez, viu muitas moscas juntas e
de uma pancada matou sete. Daqui em diante, nao fazia senão
gabar-se:
—Eu cá mato sete de uma vez!
Ora o rei andava muito triste, porque Ihe tinha morrido
na guerra o seu general D. Caio, que era o maior valente que
havia. Como sabiam que o país nao tinha quem mandasse
combatê-las, as tropas inimigas puseram-se a caminho. Os que
ouviam o alfaiate andar a dizer por toda a parte «Eu cá mato
sete de uma vez!» foram logo contá-lo ao rei. Este lembrou-se
de que quem era assim tão valente seria capaz de ocupar o posto de D. Caio. Assim, o
gabarola foi levado à presença do rei, que Ihe perguntou:
—E verdade que matas sete de uma vez!
—Saberá Vossa Majestade que sim.
—Então quero que vas comandar as minhas tropas e atacar o inimigo, que já nos
está a cercar.
Mandou vir o fardamento de D. Caio e fê-lo vestir ao alfaiate, que era muito
baixinho, e ficou com o chapéu de dois bicos enterrado até as orelhas. Depois disse que
trouxessem o cavalo branco de D. Caio para o alfaiate montar. Ajudaram-no a subir para
o cavalo, e ele ja estava a tremer como varas verdes. E, assim que o cavalo sentiu as
esporas, botou à desfilada. Aflito, o alfaiate desatou a gritar:
—Eu caio! Eu caio!
Todos os que o ouviam por onde ele passava diziam:
—Ele agora diz que é o D. Caio! Ja temos homem!
O cavalo, que andava acostumado às batalhas, corren para o sitio em que
estavam os soldados já a lutar, e o alfaiate sempre com medo de cair, a gritar como um
desesperado:
—Eu caio! Eu caio!
O inimigo, assim que viu vir o cavalo branco do general valente e temido e ouviu
o grito «Eu caio! Eu caio!», conheceu o perigo em que estava. Logo disseram os soldados
uns para os outros:
—Estamos perdidos, que lá vem D. Caio! Lá vem D. Caio!
E deitaram a fugir em debandada. Os soldados do rei foram-lhe no encalço e
mataram neles.
O alfaiate ganhou a batalha assim só a agarrar-se ao pescoço do cávalo e a gritar
«Eu caio!». O rei ficou muito contente com ele e em paga da vitória deu-lhe a princesa
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em casamento, e a verdade é que ninguém regateava os maiores louvores à bravura do
sucessor do general D Caio...”
Actividades para el alumnado
1. Cuenta con tus palabras qué ocurre en el cuento. Fíjate que algunas de las cuestiones
principales para entenderlo, son las confusiones:
a. «Eu cá mato sete de uma vez!», “Yo mato siete de golpe”. ¿A qué se refiere el
sastre? ¿Qué entiende la gente cuando lo oye?
b. La confusión entre “Eu caio!” (“¡Que me caigo!”) y “D. Caio” (“Don Cayo”).
2. ¿Dónde ves el parecido de la versión portuguesa con el cuento tradicional “El sastrecillo
valiente”?
3. Podríamos decir que D. Caio ganó una batalla después de muerto, por el temor que
inspiraba el gran guerrero a sus enemigos. En ese sentido, la historia lusa recuerda a la
leyenda de nuestro Cid, que también ganó la batalla a los musulmanes tras su muerte.
Cuenta brevemente ese episodio.
4. Explica cómo funciona el humor en este cuento, qué mecanismos utiliza para producir la
hilaridad del lector.
5. Fíjate que, al final de la historia, aparece una princesa. ¿Dirías que la mujer tiene un papel
activo o pasivo en el relato? ¿Cuál es la función narrativa que la princesa tiene en la historia?

O coelhinho branco
Este otro cuento recuerda un tanto al famoso de Las mil y una noches “Alí-Babá y los cuarenta
ladrones” y su célebre “¡Ábrete, sésamo!”. “Coelho” significa “conejo” en portugués. El sufijo
“-inho” es un diminutivo. Leamos el cuento:
“Era uma vez uma princesa que costumava pentear-se jempre à janela do seu palácio,
que deitava para o jardim. Todos os dias ía um coelhinho branco muito bonito passear
baixo da janela. Um dia, estando a princesa a pentear-se, vai o coelhinho e levou-lhe o
pente.
Passados dias, estando outra vez a princesa a pentear-se, veio o mesmo coelho
e levou-lhe o lago, e, passados mais uns dias, tendo a princesa tirado um anel e posto
na janela, o coelho tornou a aparecer e levou-o.
Passaram-se uns poucos de dias e o coelho nunca mais voltou. A princesa, com
militas saudades por ele não aparecer, adoeceu.
Vieram os médicos e nao atinaram com a molestia. O rei, muito aflito por ver
que a filha não podía resistir á doença, não fazia senão chorar.
A princesa tinha uma aia que era muito sua amiga e que sabia a razão de tudo
aquilo. A doente sonhou uma noite que bebendo um copo de agua duma fonte que
havia no meio de um bosque distante do palacio Ihe daria saúde. Pediu à aia que Iha
fosse buscar, porque só da sua mão a queria beber, pois só nela confiava.
A aia foi, chegou à fonte e, quando ia a encher o copo, abriu-se o chão e saiu um
preto com um burro carregado de barris.
Ela escondeu-se e o preto encheu os barris, carregou o burro e foi-se embora. A
aia foi atrás dele e o preto, chegando ao sitio por onde tinha aparecido, disse:
—Abre-te, chão!
Imediatamente o chão se abriu e apareceu um palacio muito rico. A aia entrou
e escondeu-se, muito admirada poi ver semelhante riqueza.
O preto veio, trouxe uma bacia e um jarro de ouro, deitando os barris de agua
dentro da bacia. Depois foi-se embora. Daí a pouco viu ela vir o coelhinho branco, que
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costumava ir ao jardim da princesa. O coelho meteu-se na bacia de agua e fez-se logo
um formoso príncipe. Depois abriu uma gaveta e, tirando um pente, um lago e um anel,
começou a dizer:
—Pente, laço, anel de minha senhora! Vejo a ti e não vejo a ela! Ai, que morro
por ela, ai de mim!
Depois arrecadou tudo, voltou a banhar-se, tornou-se logo em coelho e fugiu. A
aia, quando se viu só, chegou ao sítio por onde tinha entrado e disse:
—Abre-te, chão!
O chão imediatamente se abriu, saiu ela e chegou ao palacio muito contente,
com um copo de agua da fonte.
A princesa bebeu-a e começou a achar-se melhor. A aia, então, contou-lhe o que
tinha visto e a princesa ainda mais contente ficou. Depressa se achou boa e foi um dia
passear com a aia ao mesmo sitio e esconderam-se. Daí a pouco tempo abriu-se o chão
e apareceu o preto. Encheu os barris, carregou-os no burro e foi-se embora. Chegou ao
tal sitio e fez que o chão se abrisse. E logo apareceu o tal rico palácio.
Entraram a princesa e a aia e foram seguindo o preto sem que ele as visse.
Depois esconderam-se no mesmo sitio onde estivera a aia da outra vez. O preto foi
buscar a bacia e o jarro de ouro, despejou a agua dentro e depois retirou-se.
Daí por um bocado, veio o coelhinho branco, banhou-se dentro da bacia e
tornou-se no tal príncipe. Abriu a gaveta e repetiu as mesmas palavras diante do pente,
do laço e do anel.
Só que dessa vez apareceu a princesa, que Ihe disse:
—Se morres por mim, meu amor, aquí me tens!
Acabou-se imediatamente o encanto do príncipe, que ficou muito contente por
tornar a ver a princesa.
Ajustou-se o casamento, casaram e o pai déla ficou muito satisfeito.”
Actividades para el alumnado
1. Paulo Coelho es uno de los escritores brasileños más famosos de ahora. Tiene fama
universal. Busca datos sobre el autor y su obra.
2. Resume brevemente lo que pasa en el cuento.
3. Fíjate en el papel de la princesa. Di cuáles son las ocupaciones de una princesa según el
relato, a qué dedicaba su tiempo. ¿Qué ideología se transmite sobre el papel de la mujer en
la sociedad?
4. Cuenta brevemente la historia de “Alí Babá y los cuarenta ladrones”, uno de los relatos más
famosos de la colección árabe de Las mil y una noches.

O galo e a raposa
Este cuento recuerda mucho a las fábulas: animales que hablan, intención moralizante y sentido
del humor.
“Um galo, cercado de um serralho de galinhas, pressentiu a aproximação duma raposa
e empoleirou-se logo numa árvore, dando sinal para que todas fizessem o mesmo. A
raposa chegou à árvore e disse para cima:
—Já vejo que vocês nao sabem que ha agora uma ordem do Governo para nem
os homens nem os bichos fazerem mal uns aos outros!
—Agora!
O galo ouviu bulha a certa distância, olhou e exclamou:
—Acolá vêm uns caçadores!
—De que banda vêm? —perguntou a raposa, assustada.
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—De acolá!
Mas neste momento ja os caes dos caçadores tinham dado com as pegadas da
raposa e corriam para ela.
A raposa deitou a fugir, os cães e caçadores atrás déla, o galo começou então a
gritar:
—Mostra-lhe a ordem! Mostra-lhe a ordem!
Actividades para el alumnado
1. En las fábulas, cada animal suele representar una cualidad o defecto humano. Por ejemplo,
la raposa simboliza la astucia. ¿Dónde se ve en este cuento que la zorra es astuta? ¿Qué
otros defectos o virtudes representan estos animales: el león, el burro, el ratón…
2. Le roman de Renart es una obra medieval francesa en donde el zorro Renart siempre se
burla de su primo el lobo. Busca información sobre esta obra.
3. En este cuento en concreto, ¿consigue la raposa su objetivo?, ¿cae en la trampa el gallo?,
¿cómo consigue librarse de la emboscada que la zorra le estaba tendiendo?

O caldo de pedra
Leyenda medieval muy conocida, que también circula en versión española. Nuevamente, el
humor y la picaresca del personaje protagonista (el fraile) protagonizan la historia
“Um frade andava no peditório. Em determinada altura, cheio de fome, chegou à porta
de um lavrador e aí nada Ihe quiseram dar. E ele disse aos da casa:
—Vou ver se fago um caldinho de pedra.
Apanhou uma pedra do chão, sacudiu-lhe a terra e pôs-se a olhar para ela a ver
se era boa para fazer um caldo. A gente da casa pôs-se a rir do frade e da sua lembrança.
Perguntou o viandante:
—Então nunca comeram caldo de pedra? Só Ihes digo que é uma coisa muito
boa!
Responderam-lhe:
—Sempre queremos ver isso.
Foi o que o frade quis ouvir. Depois de ter lavado a pedra, falou assim:
—Se me emprestassem aí uma panelinha...
Deram-lhe uma panela de barro. Ele encheu-a de água e meteu a pedra dentro.
—Agora, se me deixassem estar a panelinha aí ao pé das brasas...
Deixaram. Assim que a panela começou a chiar, disse ele:
—Com um bocadinho de unto é que o caldo fícava um primor!
Foram-lhe buscar um pedaço de unto. Ferveu, ferveu, e a gente da casa
pasmada do que via. Provando o caldo exclamou o frade:
—Esta um bocadinho ensosso, bem precisava de uma pedrinha de sal.
Também Ihe deram o sal. Temperou, provou, e:
—Agora é que uns olhinhos de couve caíam bem aquí!
Até os anjos comeriam!
A dona da casa foi à horta e trouxe-lhe duas couves tenras. O frade limpou-as,
ripou-as com os dedos, deitando as folhas na panela.
Quando os olhos ja estavam cozidos, comentou o frade:
—Ai, um naquinho de chouriço é que Ihe dava graça!
Trouxeram-lhe um pedaço de chouriço e ele deitou-o na panela. E enquanto
tudo aquilo cozia, tirou pão do alforge e arranjou-se para comer com vagar. O caldo
cheirava que era um regalo. Comeu e lambeu o beiço. Depois, despejada a panela, ficou
a pedra no fundo.
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A gente da casa, que estava com os olhos no frade, perguntou-lhe:
—Ó Irmão, então a pedra?
Respondeu-lhes o frade:
—A pedra lavo-a e levo-a comigo para outra vez!
E assim comeu o frade em casa de quem nada Ihe quería dar.”

S. Pedro e a ferradura
Cuento bíblico, novotestamentario, el Maestro da una lección al discípulo.
“Quando Nosso Senhor Jesús Cristo e mais S. Pedro andavam pelo mundo, toparam num
caminho uma ferradura velha. Disse o Senhor:
—Pedro, apanha essa ferradura, que pode ter alguma serventia.
—Senhor, não apanho! Está velha e ferrugenta, não pode servir para nada.
O Senhor deixou ir Pedro adiante, abaixou-se e apanhou a ferradura.
Chegaram às portas de uma cidade. O Senhor deixou outra vez Pedro ir adiante
e, sem ele dar por isso, vendeu-a a um ferrador por dez réis. Passou por um sitio onde
se vendia fruta e comprou-os de cerejas.
Passaram depois a cidade e meteram por outra estrada. Estava muito calor e
disso S. Pedro:
—Ah, se eu tivesse com que refrescar a boca! O Senhor ia então adiante e deixou
cair uma cereja na estrada. Pedro ia a passar e viu a cereja, abaixou-se para a apanhar e
meteu-a na boca, depois de a limpar do pó.
O Senhor foi deixando cair, aqui e ali, uma cereja, e Pedro sempre pronto para
as apanhar, sem ver que era o Senhor que as deitava. Quando ja não havia mais cerejas,
disse o Senhor:
—Que trahalho tiveste em apanhar as cerejas! Se tivesses apanhado a ferradura,
tê-las-ias mais frescas!
—Como é isso, Senhor?
O Senhor contou-lhe tudo e ele arrependeu-se.”

O moleiro
Un cuento que enseña a apreciar las cosas sencillas.
Trabalhava no seu moinho um moleiro, quando chegou o rei e a comitiva.
—Ha dois días que nos perdemos na floresta e estamos cheios de fome. Tens
alguma coisa que nos sirvas?
—Tenho pão de cevada e mel.
Ficaram todos muito contentes. O moleiro foi buscar um tabuleiro de pão, que
desapareceu num momento.
—Venha o mel! —ordenou o rei.
—O mel comeram os senhores com o pão...
O rei compreendeu a resposta do moleiro: não há melhor apetite do que a fome
—até o pão de cevada sabe a mel!

O tesouro do enforcado
Cuento de claro contenido moral. Recuerda la parábola bíblica del hijo pródigo.
“Um pai tinha um filho muito travesso e estróina e sabia que a grande fortuna que Ihe
deixava ele a espatifaria toda. devido à sua má cabeça. Assim, quando morreu, deixoulhe um falcão, dizendo que, ainda que se visse muito necessitado, nunca o vendesse;
5

mas se acontecesse do o vender, que Ihe deixava uma carta fechada e que a nao abrisse
senão depois de ter perdido todas as suas esperanças de melhorar de fortuna.
O velho morreu e o filho começou logo a gastar. Vendeu quintas, casas, fez
dívidas, ficou por fiador de amigos, meteu-se em empresas, o quando menos se
precatou achou-se sem nada. Restava-lhe ainda o falcão, que o pai recomendara que
nunca vendesse. Porém, como se achasse em grandes apuros, não fez caso da vontade
do pai e mandou oferecer o falcão ao rei, que Iho comprou.
Mas o dinheiro do falcão não chegou senão para alguns dias, acabando por
gastá-lo no jogo, onde tinha tiendo a melhor parte da sua fortuna. O rapaz, atrapalhado
da sua vida, e vendo-se sem nada, começou a procurar todos os amigos com quem tinha
gastado e todos Ihe viraram as costas. Foram tantas as ingratidões e o descaramento
dos que Ihe tinham ajudado a desbaratar a fortuna que o rapaz perdeu o gosto da vida
e entendeu que o único remedio que Ihe restava era matar-se.
Foi então que se lembrou que tinha uma carta do pai que ainda estava fechada,
e antes de morrer lembrou-se de querer ver o que ela dizia.
Abriu a carta, e dentro estava urna chave, e dizia-lhe a rua a que ele devia ir e a
casa em que aquela chave servía para abrir a porta. E que lá acharia pendurada numa
trave uma corda e, ja que estava sem esperanças nenhumas, que se enforcasse ali. Como
o rapaz pensava assim, aceitou o conselho do pai pela primeira vez, e foi logo à tal rúa.
Lá deu com a casa, abriu a porta e fechou-se por dentro.
Subiu a escada e chegou a uma velha sala, onde encontrou a corda pendurada.
Não se pôs com mais reflexões e, quando começou a puxar a corda para ver se estava
segura, a corda abriu um falso que estava no tecto e começaram a cair muitas moedas
de ouro.
Ficou o rapaz admirado, juntou o dinheiro e já não se quis matar. Mas também
dali em diante nunca mais desbaratou dinheiro, viveu com juízo e desprezou os amigos
que na sua desgraça Ihe tinham virado as costas.”

Frei João
El cuento forma parte de eso que podríamos llamar literatura de invectivas, dirigida contra las
mujeres (literatura misógina), los curas y frailes (literatura anticlerical), pero también los
médicos, los abogados, los falsos beatos (basta con recordar algunas obras de Molière), etc.
Recuerda mucho una famosa nana asturiana, donde la mujer, fingiendo que canta una canción
de cuna a su bebé, lo que hace realmente es avisar a su amante de que no llame a la puerta,
porque “el padre del neño nun ta a la montaña. Agora, no, mio neñu. Agora, no”.
“Um frade costumava ir de noite ter com uma mulher usada, quando o marido não
estava em casa. O sinal de que podía bater era um corno metido num buraco. Caso o
marido estivesse, ela tirava o corno.
Um dia em que estava o marido, a mulher esqueceu-se de retirar o corno. E Frei
João hateu à porta. O marido ouviu e disse:
—Ó mulher, batem à porta!
Comentou ela:
—Não é nada! São as almas do outro mundo. Em eu lhes dizendo uma oração,
logo elas fogem:
Ó almas do outro mundo
que vindes buscar socorro!
Meu marido está na cama,
'squeceu-me tirar o corno!”
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O sapateiro pobre
Un cuento sobre los males que trae el dinero.
“Havia um sapateiro que trabalhava à porta de casa e todo o santíssimo día cantava.
Tinha muitos filhos, que andavam rotinhos pela rua, pela muita pobreza, e à noite,enquanto a mulher fazia a ceia, o homem puxava da viola e tocava os seus batuques
muito contente.
Ora defronte do sapateiro morava um ricaço, que reparou naquele viver e teve
pelo sapateiro tal compaixão que Ihe mandou dar um saco de dinheiro, porque o quería
fazer feliz.
O sapateiro lá ficou admirado, Pegou no dinheiro e à noite fechou-se com a
mulher para o contarem. Naquela noite, o pobre já não tocou viola. As crianças, como
andavam a brincar pela casa, faziam barulho e levaram-no a errar na conta, e ele teve
de Ihes bater. Ouviu-se uma choradeira, como nunca tinham feito quando estavam com
mais fome. Dizia a mulher:
—E agora, que havemos nos de fazer a tanto dinheiro?
—Enterra-se!
—Perdemos-lhe o tino. É melhor metê-lo na arca.
—Mas podem roubá-lo! O melhor é pô-lo a render.
—Ora, isso é ser onzeneiro!
—Então levantam-se as casas e fazem-se de sobrado e depois arranjo a oficina
toda pintadinha.
-Isso não tem nada com a obra! O melhor era comprarmos uns campinhos. Eu
sou filha de lavrador e puxa-me o corpo para o campo.
—Nessa não caio eu.
—Pois o que me faz conta é ter térra. Tudo o mais é vento.
As coisas foram-se azedando, palavra puxa palavra, o homem zanga-se, atiça
duas solhas na mulher, berreiro de uma banda, berreiro da outra, naquela noite não
pregaram olho.
O vizinho ricaço reparava em tudo e não sabia explicar aquela mudanza. Por fim,
o sapateiro disse à mulher:
— Sabes que mais? O dinheiro tirou-nos a nossa antiga alegría! O melhor era ir
levá-lo outra vez ao vizinho dali defronte, e que nos deixe cá com aquela pobreza que
nos fazia amigos um do outro!
A mulher abraçou aquilo com ambas as mãos, e o sapateiro, com vontade de
recobrar a sua alegría e a da mulher e dos filhos, foi entregar o dinheiro e voltou para a
sua tripeça a cantar e a trabalhar como de costume.”
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