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                      O Príncipe Feliz 
             (Adaptação e resumo  do conto de Oscar Wilde)  



     Num reino muito distante, há muito tempo, vivia um 

príncipe, num lindo castelo, onde não era permitida a entrada 

da tristeza.  



    Ele, durante o dia, brincava com os seus amigos nos belos jardins  

do castelo e, à noite, ia para o baile da corte com roupas das mais 

caras e mais formosas.  



Estas eram feitas por uma mulher que vivia no exterior das             

muralhas e a quem lhe era prometido um pagamento justo. 



       Um dia, quando ele era ainda muito jovem, morreu e, em 

sua homenagem, o rei mandou erguer uma estátua de ouro 

maciço mesmo no centro da praça. Esta foi assente num 

pedestal feito de granito. Nos olhos colocaram-lhe duas 

safiras azuis e no cabo da espada um rubi vermelho. O seu 

corpo estava coberto de finas folhas de ouro e o seu coração 

era de chumbo. No dia em que a estátua foi erguida, passou 

por lá uma andorinha que ia atrasada para o Egito. 

Momentaneamente, a estátua ganhou sentimentos e começou 

a chorar.  



A andorinha ficou com uma lágrima do Príncipe Feliz e este 

começou a chorar por ver tanta pobreza no exterior das muralhas. 

Viu uma mulher a costurar vestidos e ao seu lado um menino muito 

doente. Imediatamente, pediu à andorinha se queria levar o rubi 

para que ela o  pudesse tratar no médico da cidade. 



   Assim, o Príncipe Feliz ajudou aquela família e com o resto 

do seu corpo, pôde ajudar todo o reino. No fim de ficar sem nada 

da sua estátua e o seu coração se ter partido, o Príncipe Feliz 

chegou à conclusão de que o seu pai era corrupto porque utilizava 

todo o dinheiro para ele e para os seus prazeres enquanto a cidade 

vivia na miséria. 



         Vila Nova de Foz Côa                     28 -2 - 2013 



Clichés  das atividades efetuadas pelos alunos. 


