
RÚSSIA

“O PEIXINHO DE OURO”

Na Rússia havia um casal de velhos muito pobres. O homem tinha feito uma rede com a
qual pescava. Um dia, enquanto pescava, apanhou um peixe de ouro que lhe suplicou
para o devolver ao mar e disse que, se o velho fizesse o que ele pedia, dava-lhe tudo o
que ele quisesse. A mulher, quando soube, aproveitou-se e disse ao seu marido para ir
pedir ao peixe: pão, uma tina, uma casa nova, para deixar de ser camponesa, queria ser
czarina e depois quis ser imperatriz dos mares para que todos os peixes lhe
obedecessem. Mas, nessa altura, o peixe desapareceu no fundo do mar e os velhos
ficaram apenas com o que tinham quando eram pobres.

Reconto de “Ivan e o Pássaro de Fogo”: 6º E;
Reconto de “O Peixinho de ouro”: João Nogueira e Ivo Cunha, 7º B.
Ilustrações de Rodrigo Santos, 5.ºD e Juliana Ferreira, 6.º E.

“IVAN E O PÁSSARO DE FOGO”

Era uma vez um poderoso czar russo que tinha como seu subordinado Ivan, um jovem e
belo caçador, dono de um cavalo mágico, que falava.
Num dia, ao atravessar uma floresta, reparou numa pena dourada caída no caminho. Era
uma pena do Pássaro de Fogo. O cavalo avisou Ivan que não a apanhasse, porque iria
meter-se em sarilhos, mas ele insistiu em levá-la ao czar. Este, contente, exigiu-lhe que
lhe levasse o pássaro todo, ou lhe cortaria a cabeça. Foram, então, espalhados pelo
campo sacos de grão para atrair o pássaro e, quando este os debicava, foi apanhado e
levado ao czar, que fez de Ivan um fidalgo.
De seguida, ordenou-lhe que fosse buscar a sua noiva, a princesa Vassilissa, no fim do
mundo e que faria de Ivan um homem rico; se ele não cumprisse a missão, cortar-lhe-ia
a cabeça. O caçador não teve outro remédio e lá foi. Avistou a princesa num barco de
prata com remos de ouro. Adormeceu-a e trouxe-a para o seu amo. Este recompensou-
o, mas a princesa ficou muito triste ao saber que ia casar com o czar e afirmou que só o
faria com o seu vestido de noiva que estava escondido debaixo de uma pedra nas
profundezas do mar azul. Lá foi, mais uma vez, Ivan que, desta vez, contou com a ajuda
dos caranguejos para obter o vestido. Quando regressou, a princesa Vassilissa exigiu que
só casaria com o czar se este atirasse Ivan para dentro de um caldeirão com água a
ferver. O czar acabou por aceitar esta condição. Contudo, o cavalo mágico fez um feitiço
e Ivan saiu do caldeirão ainda mais belo e forte. O czar quis que lhe acontecesse o
mesmo, mas acabou por morrer cozido.
Foi Ivan que foi coroado e que casou com a princesa, tendo sido felizes para sempre.
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Área: 17 124 442 Km
População: 143 milhões
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Capital: Moscovo
Língua oficial: Russo.
Outras línguas: 31 outras línguas.
Governo: República semipresidencialista
Presidente: Vladimir Putin.
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