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UM BANHO DE .TINTA 

Zê meudo mais a Guida, 
· Combinam nova partida. 

Tio João que nada troca, 
P:las delicias da banhoca. 
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Vão despejar um tinteiro. 
Dentro d'água do chuveiro. 

Ficou ... pobre tio João, 
mais negro do que o carvão! 
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Por HOMEM DE FIGUEIREDO 

Desenhos de TIO . T ONIO 
-------------------

~"""'"''"·"TIA a alguns quilómetros da 
ddade, u!)l moinho de brancas 
àsas, que fornecia varias pada
rills~li estabelecidas. 

'N"êsse moinho morava uma 
velhinha e sua neta Maria que, 
depois da morte dos pais, aju
dava a avó a moer a farinha c 
a levàva à' cidade para a ven· 
der. 

Mas, como eram· periJ!osos 
os caminhos, por e.ntre pinhei· 
rais, a velhiliha lembrou-se, 

para Fespeitarem mais a rapariga, de a vestir de rapa:t. 
ComG M.aria era muito bontta, toda a gente se deslumbrava 
ao :vê· la, até mesmo com· seus trajos masculinos. 

'rodas as semanas, lá saía de madrugada Maria em di· 
recção à cidade, com o seu burrinho carrtgado com a fari· 
nha que ela 13 sua avó moíam durante a semana. Para sua 
maior segurança, levava um grande cão Terra-Nova chama· 
do «Fly>), Pelo caminho, seguia com todo o cuidado, para 
que nenhum ladrão a assalfasse e Jhe roubasse a farinha, 
pois ficariam sem o dinheiro para comprar os alimentos ne· 
ccssátios. O «Fly)) batia todos os pontos do caminho, para 
evit,ar à sua dona cair em alguma emboscada. . 

Foi, numa destas batidas, que um dia «Fly:o viu dois h o· 
meus escondidos atrás duns arbustos, à espera de Maria. 
Logo o cão se atirou sobrç os ladrões, tendo·os maltratado 
niuito. · 

Entretanto, Maria, que vinha mais atrás, vendo o perigo 
que corria; retirou-se com o burrinho para o lado tia es· 

trada e preparou-se, com um pau, que nunca deixava de 
\razer comsigo, para o que disse e viessé. 

Os ladrões, depois de muito lutarem, atordoaram o cão 
com uma cacetada, c; 'investindo com a rapariga, que fez 
todos os esforços para·que não lhe roubassem a fa,rinha, fi. 
zeram com que ela caísse no chão sem sentidos. 

Já 'se preparavam para levar tudo, quando lhes apareceu, 
pela frente, o rei, ·que andava' à caça, por aq11eles sítios e 
ouvira a bulha da cOntenda. 'Ordenou àos seus soldados que 
prendessem os . dois assassinos;· e, por suas próprias mi os, 
foi levantar a rapariga. 

O rei, quando viu·a figura insinuante de 111aria, disse 
para os seus conselheiros : 

-Vou levar êste lindo rapaz,. para pagem de meus fi. 
lhos! 

Nisto, Maria, recuperou os sentidos. Ao vêr tanta gente 
de roda e os altos personagens da cõrte, ficou muito espan· 
tada. Então, o rei preguntou-lhe se queria, ir para o palá
cio. Logo ela acedeu, mas pediu para ir buscar sua avôsi· 
sinha. Dito e feito; montaram-na num cavalo e ela lá foi a 
toda a brida. 

Quando ch~gou ao moinho! cxplico'\1 à avó o que .tinha 
acontecido. A avó, entre chorosa e contente, pegou ·numa 
tesoura e cortou-lhe os cabelos, que ela trazia escondidos 
debaixo da carapuça, para que ninguêm soubesse que era 
uma rapari4a. 

-Agorà, ficas sabéndo, que de hoje em diante o teu no· 
me é João, - disse-lhe a avô, quando lhe acabou de cortar 
os cabelos, os quais ficaram· ás escadinhas. 

Depois. arranjaram todas as trouxas e -foram ter com o 
rei, que ainda por ali se entretinha a caçar. 



Passados atgnns dias, chegava a comitiva í!O palácio real 
e logo correu célere a notícia de que o rei trazia um bonito 
rapaz, o que despertou grande interesse nos principes. -

Rui, o príncipe ma1s novo, ·quando viu JoitC', .ticou m!lito 
ami~o déle e convidou-o para ·brincar, 

Ao contrário, seu irmão Rómulo, mal o viu, ficou-lhe 
com tal inveja da formosnra; que O. maltratava constante· 
mente, chamando-lhe farinheíro e outros nomes que ofen
diam JVlaria. :l'l"M, como esta ·era: muito bondosa, nunca -se 
revoltava e tesignava-se, dize~do comsigo· que a felicidade 
nunca é completa nêste · mündo. 

' Quand9 Jo~o já hnha 20 anos, ac!'ntecen que o cabelei-. 
rei~o que lhe co~tava o cabelo, <idoeceu. De maneira que, o 
cabelo, começou-lhe a crescer muito, o que Jb.e dava um as
pecto de rapariga, Um dia, o príndpe Rui, ret:arou no ca· 
belo tão grande e analisou tambêm as mãos e os pés, que 
eram muito pequeno~. Desconfiou que João era rapariga. 
Foi ter com o rei e expôs-lhe as suas desconfíaur;as, pedm
do-lhe autorisação para casar com João, caso este fosse ra-
pari-ga. El·rei respondeu: . 

-Trata de averiguar, depois falaremo:;. 
Então Rui foi ter com 111a:ria e teve o segt'tinte dialo&o 

com ela: 
..,.:.Dize-me, João, .tu és rapar~~ QU rap~7. A rapariga, 

muito atrapalhada, respc;mdeu por entre ~entes: 
-Então, ,não vê, que me chamo .João? 
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Ele, porem, que viu na atrapalhaçi!lo de Maria a confir
mação das suas dúvidas, retorqniu: 

-Escusas de est1r. a negar. Não tens barba nem bigode 
c já não és nenhuma creança! . 

A rapari~a •. diante de tal argnmenlo, confes~ou-lhe tudo, 
e, muito chorosa, pediu-lhe perdlio de o querer enganar, · 

-Estás perd~ad.a,~isse o principe,-porque estou ha 
muito aoaixonado por ti! 

Maria, canf11sa e córada, rtSJ:lOndeu·lhe que t;;mbêln gos• 
tava 'dêle. Muito contêntes, foram ter com o rei, a quem Ma· 
ria pediu perdão, que tambêm desculpou a Maria a sua ill,lta 
de franqueza, e, como prova, deu coasentimento a seu fi. 
lho, para casar com ela. 

A avó, quado isto soube, teve tal al-egria, que esteve sem 
fala uma porção de tempo. Felizmente hcou bôa pará assis
tir às grandes bodas do casamento, às quais assistiram mui
tos reis e grande número de personagens das cõrtes estran· 
geira•. 

Rómulo, que andava a f.J.zer uma grande . .viagem pela 
America, quando soube ·isto, cheio de ver~onba dos m·aus 
tratos que tinha dado a Maria, nem qmz assiStir ao ca~a
mento, mandando uma carta a sua cunhada, .pedind9' des· 
culpa das of-tn~as que lhe ,fizera e de não assi~tir ao ~asa-
meato. , 

Maria e o príncipe viveram muitos anos, tiveram muitos 
meninos e foram muito felizes ! 

• F I · 1\1.[ 
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MANGERONA 
A ENGEITADA 

• ,Por LUCILA DA SILVA ROSA 
Des~nhos de Eduardo Malta • 

(-) OUELE dia, amanhecera bastante enevoado. 

L A I 
Contudo, pouco a pouco, o sol foi esprei
tando por entre as nuvens e em breve to· 

to . que tiveram, entraram em casa e mais surpreendidos fi· 
caram quando, ao desfazerem o embrulho, nêle encontraram 
uma críança de uns três mêses, uma linda pequenita reckon· 
ch'uda e rosadinha. 

_) 
da a aldeia /oi acariciada pelo seu manto 

_ qúente e doirado. 
_ Ao levantarem-se, os caseiros da quinta 

de S. José depararam com um-embrulho bastante volumoso 
sõbre!um canteiro de Mangerona. Mal refeitos ainda do sus· 

I • I -

Não tinham filhos os simpáticos caseiros. Casados havia 
dez anos nunca o chílrear de uma criança viéra perturbar o 
silêncio da bonita vivenda de Henriquetá e Joaquim. Toda· 
via, quantas vezes o não tinham desejado! Foi, portanto, 



• 

; c·!>m a maior alegria que a boa Henriqueta dis~e ~o marido: 
.:....ée se adoptassemos esta menhta?! Já que Deus não quiz 

• nunca dar-nos tão ,grande alegria, por~ue não havemos de 
repartir com êste pequenino ente toda a nossa t~mura e 
ainizade?!» 

· Depois de cumpridas todas as formalidades, adoptaram 
e batisatam a criimça, a quem 'deram o 'nome de Mangerona, 
co.mo recordação do perfumad,o .canfeiro que lhe servira de 
primeiro berço na ·quínta de S. José. 

E foi crescendo, crescendo; a pequenina engeitada. 
Era um encanto . .'vê-la, á gentil M.angerona, sempre a 

. correr pelo jardim, atrás das linda borboletas, sempre salti
t~_~o.pl!IJ.O um passárinho que acaba de sair do ninho! 
. · Mudo éaprichosQs, os bons caseiros ql!e, á força de eco· 

· )!.Ômias, conseguiram arranjar um bom pecúlio, fizeram 
educar primorosamente a sua filha adoptiva. 

Uma perceptora, chegada havia póuto do estrangeiro, 
ensinou a Mangerona tudo o que uma tneniha da melhor 
socied~de sabe aizer e fazer. 

. Ag9ra; o pequeno jardim ·da lfnda casinha erà .como que 
a ·sua salinha de estar. Aí lia, borda vá e estu·dàva. 

Era .um verdadeiro amôr, a ·formosa Mangeràna. 
Louta, não muito alta, era delgada e.elegante, como a 

. :perflUDaêia planta que lhe dera'· o nome. 
Ora•acontecéu que um dia,. o príncipe liudeíro, andando 
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a passear por aquêles síÍios,"foi atraído por uma voz maviosis
sima, que um belo piano acompanhava. Apeou-se do .cavalo, 
galgou uma sebe e aproximou-se da vivenda. Uma janela 
aberta ofe~ecua ao príncipe uma quadro encantador: Man· · 
gerona . senta~a ao piano, e rodeada pe~a~ ~a_is mimosas 
flores, ·cantava, · acompanhàndo-se a st propna, a sua pre· 
dilect,a canção de amõr. Um raio .de !!Ol, coando-se por entre 
as flol'es, rinha acariciar-lhe os belos cabelos dourados. 

Ficou '·enlevàdo o pr1ncipe. Quanto ·tempo estaria con· 
templando a ge~til Mangerona? ·Não saberia dizer. :O que 
êle sabia . e muito bem, é que não mais • a ppderia esque· 
cer. 

Afastou•se já ao anoutecer sem que Mangerona .su~e.i· 
tasse ·a. sua presenÇa. N uncà mais o príncipe .deixou, sempre 
que podia, de vir "dmirar a bem amada. 

Até qll.e um dia ela, volta~o-se repentír:iamente, viu·o, 
fitou-o surpreendid,issiina e Jugiu. 

Não . tornou mais a ouvir-se o piano ne'm a sua voz sua· 
víssílllli. Entristeciá. dia a dia a formosa Mangerona! 

O príndpe já ·não se atrevia a escalar a sébe, •temendo 
vê-la ·aparecer nalguma ruasita dl\ quinta. 

Há grandes aflições no palácio real. O principe guarda 
o leito há 8 dias. Ninguêm lhe descobre a doença e êle, 
encerrado .no mais completo• mutismo, D.~o . tesponde .ás per· 
iun'tas que lhe ~aZ}:m· ·De noute, potêm,. sonha alto e todos se . 

<Vêr a continuação na página 8) 
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P OR 

OLA.VO DE EÇA LEAL 

Ilustrações do auto r 

• 
B

' S cal~s prim-eiras, 
com:pridas, de truz, 
que pu.:z. 
fiz tantas maneiras 

e tanta den~tuke 
ua· frente do espelho, 
que p mano mais ve~ho 
me disse: 
-que araacle pateta 
que tu me saíste! 
Onde é que tu viste 
um homem já feito, 
lazer passatempo 
de estar tanto tempo 
na frente de espelhos 1 

E eu disse, pimpão : 
Eu sou mariuheiro,j 
não sou-seu irmão! 
Prefiro dinheiro, 
não quero conselhos .. ; 

E para irritar 
o mano mais velho, 

tornei novamente 
a mirar 
no espelho 
l!-S calças compri\b.s, 
comprii iiiiidas, 
do fato à maruja 
que a tia Tntuja 
me deu de presente, 

Mas eis que o papá 
me veio dize:t: 
-Olá! 
·que estás a fazer, 
meu fedelho r ! 
- Denguices ao espelho 
oo fazem meninas. 
Se tu continuas 
fazendo, nas ruas, 
maneiras tão finas, 
decerto que ficas 
maricas! 

-MARICAS?! 

Eu não conhecia 
palavra tão feia 
mas de~ fazia 
contudo uma ideia ; 
maricas ? ! .. , fedelho ? ! . : • 
vol~i novamente; 

·····" ........ ~ ····· ·· ~·········· E vai, !lUJD ~;epente, 
dei cabo do espelho. 
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UM AQU·ARIO 

COM velhas chapas fotograficas, poderão os meus caros 
sobrinhos, fazer um exple.ndido aquario. 

Primeiramente, fat·se uma carcassa de madeira 
fina, que se Jlrega coin cuidado, tendo o comprimento e a 
laqura das chapas emprégada~ . 
~a cortar o vidro faz-se um risco com uma lima e, , 

dobJ;ando-o. este quebra-se por esse sítio. . 
Q~nto maiores, melhor, mas as mais 'interessantcs para 

o e{~to são as chapas 13 18. 

Rua. do Si!clilo, 43:- LISBOA 

Ligam-se os .~i~s w.tre si, por uma massa constituída 
por alcatrão e pez-louro . (varies eguais) e as chapas aos 
caixilhos pelo mesmo processo. 

Para completar, dá-se uma demão da massa diluída e 
quente nos cai;tilhos de madeira e colani·se pedrinhas ou 
vidros de c6r,. de maneira a formar co..no que um mosaico. 

Dentro, coloca-se uma: pedra bastante furada, com plan· 
tas aqualicas. 

Escusado ser.i dizer que se metem tambem peixes.,, 

f Ó rf"t"\a 

ele fcn.e~ 
.:i:s.e,..Hlur · 
nilJ....;;) 

' I 

TIOTONIO 
•.; t'· 

PARA OS MENINOS COLORIREM 

----~-.--~~--~----~------------------------~--------------------------~------------------
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<<Mangerona a Engeitada» 
admir~m, ao ouvir·lhe estas palavr;1s: um jardim, uma ia• 
nela aberta, vê·se uma menina focando e cantando, fuãiu 
assustada e não 'a tornei a vêr. Uma manhã a rainha·inter· 
rogou-o acêrca do sonho. E 'êlé, er~uençlo-se :.uutessaltado 
do leito, pôs as mãos e suplicou à Mãe que o levasse í·iinto 
da tal menina se o q11eria ·vêr curado . • Acedeu .a rainha: e, 
levando-o numa pequena carruagem, acompanhou-o á quinta 
de S. José. · · 

Mangerona, sentada no seu lindo jardim, lia um livro. 
Todàvia era· bem visível a sua preocupação: ~ constanfe· 
me~te erguia· os olhos do livro _e o s.eu olhar febril pres· 
crutava ao longe; fundos su'spir'os· lhe ilbalavam o peito. 
Tambêm ela conservava uma indefinível recordáÇão do seu 
sim}lático admirador. ' -

Não sabiam que fazer-lhe os seus pai~ ad,optiv:os. "Era 
em vão que ·_ proe\lravam distrai-la. Passava os dias n<rfar-

(Contiriuádo da página 5) 

dil,n, esperando~ todo o momento vêr aparecer o belo rapaz, 
Mário, (asssim se chamava o príncipe) aproximou-se do 

jardim com a raittha, sem que a. pequena os presse1;1tisse, 
Mas num m.ovimento brusco ela volta-se, soltando um grito 
e cai-lhe nos braços, chorando convulsivamente. Aflitissima. 

' ::1 rainha corre a bater à port.~. Abre-lha a boa Henriqueta 
que correndo rara a filha a leva nós braços e a vai metef 
na cama. 

Ajoelhado"'. à cabeceira dó leito, o.príncipe declara-lhe 
todo o seu amôr. Mángerona escuta enlevada... , 

Pas~dos di às, anUJJ'Ciava-se no reino o próximo casamento 
do priúdpe herdeiro com a formosa Mangerona. 

Casar'~e-~ão na' pi:hnave.ra próximá, para que as flôres, 
delica~as ~mpanheiras. !;la, ,futura princeza, possam com o 
s~u perfumé\ e a sua betê:za ser o pronúncio da'sua· eterna 
felicidade. · •. 

.F I M • 
Jardim 

Zoologiço 
do 

«Pim-Pam- Pum r» 

• 
PALAVRAS 
CRUZADAS 

HORIZONTAIS 
1; Venera.- 2, l'>adõr. 

ma de maÇàroca,.....,), Aliri· 
gos para o·gado . ..:4, Ape· 

.• ,ii.db nobre • ..;.. ·s; 1\tonom,. 

VERTÚ:AIS . 
1, Governantas idos pa· 

dres. - 2; Ataque_ de pa· 
ralisía. - 6, Mú1her nO. 
bre. -7, Espécie ;de j õgo, 
8; Uma consoante, 'uma vo· 
gal e outra consoante • ..;.. 
9. Lugar dos saCrífidOi.-
10, Uma consoante no nieio 
de duas~ogâis . ....: 11, Nú
mero romano; -12, Abre:· 
viatura de autor. 

' 
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