
 

Texto Narrativo                                                                            

 

A estátua de prata 
 

 Era uma vez um rei chamado D. Pedro IV e uma rainha que tinham 

um filho e uma filha. 

 Viviam em Bragança, num castelo lindo com muralhas amarelas da 

cor do sol. As torres do castelo eram azuis da cor da água e do céu, e o 

castelo tinha as cores do arco-íris. À entrada, víamos logo um tapete 

vermelho muito comprido que se estendia até à sala de estar. No castelo, 

ainda havia uma estátua de prata. 

 Um dia, quando todos estavam a dormir, uma fada espreitou pela 

janela e, como não havia ninguém, pensou: «Não há ninguém!» 

 A fada entrou e foi para perto da estátua, disse umas palavras e a 

estátua começou a mexer-se. Depois a fada foi-se embora. 

 Quando acordaram todos, viram que a estátua tinha desaparecido. 

Na sala de estar, viram os quadros e as jarras partidas e os tapetes 

rasgados. O rei, ao ver aquilo tudo, perguntou: 

 – O que aconteceu? 

 De repente, ouviram um prato a cair do armário da cozinha e foram 

lá. Viram a estátua de prata a mexer-se, mas o problema é que a estátua 

era muito desastrada. O rei mandou a estátua sair do castelo. Ela saiu 

muito triste. 

 Quando a estátua já estava na floresta, a família real, que estava 

sentada nas suas poltronas, viu aparecerem, de repente, os soldados 

inimigos à frente da muralha. Uma guerra tinha começado! Todos foram 

para fora, e o rei dos soldados, que se chamava D. João IV, disse: 

 – Se te curvares perante mim, Rei D. Pedro IV, ninguém morrerá; se 

não te curvares perante mim, todos morrerão! 

 O rei D. Pedro IV disse: 

 – Nunca me irei curvar perante ti! 

 O rei D. João IV afirmou: 

 – Então, todos morrerão! 



 Começaram a lutar. 

 Como o rei D. Pedro IV estava a perder, ordenou a todos que 

recuassem. Entretanto, o monarca lembrou-se da estátua de prata. Foi 

chamá-la à floresta. Quando a encontrou, disse: 

 – Precisamos de ti! Nós estamos a ser atacados! 

 De seguida, os dois foram para a guerra. 

 A estátua matou todos os soldados, mas o rei D. João IV conseguiu 

pô-la no chão e deu-lhe pontapés. No entanto, o rei D. Pedro IV agarrou 

na espada e matou-o. 

 Finalmente, o rei D. Pedro IV festejou a vitória e pôs a estátua no 

meio da cidade de Bragança. 

 A esta guerra deram o nome de Guerra da Estátua.  
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