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Era uma vez uma menina que vivia na montanha 

com a mãe.

A menina chamava-se Margarida e tinha 8 anos.





Um dia foi passear e apareceu-lhe um gato 

muito bonito que tinha os olhos azuis iguais aos da 

menina.

Decidiu chamar-lhe Puch.

O gato parecia perdido na montanha.

Gostou de tal forma dele que o levou para casa.





A mãe, um pouco rezingona, disse que não ia 

ficar com o gato visto que não gostava de animais e 

justificou dizendo que não tinha dinheiro para gastar 

com ele.





A menina ficou muito triste porque queria um amigo 

pois sentia-se sozinha e isolada.





A casa onde vivia era muito velha e pobre, contudo 

a vista que alcançava através da sua janela era muito 

bonita.





Havia uma montanha muito verde, cheia de flores 

e um riacho. Os passarinhos cantavam e podia-se 

sentir o cheiro da primavera.

A Margarida passava muitas tardes sentada a ver 

a água a correr enquanto falava com as rãs.

Era uma menina com o cabelo loiro e alta para 

sua idade. Tinha um vestido azul de tecido e andava 

descalça. 





O gato foi ficando por casa, mesmo contra a 

vontade da mãe, e acompanhava-a em todos os seus 

passeios.  

Por vezes, e quando o frio apertava, o gato era o seu 

conforto, enrolando-se na menina para a aquecer.

Eram felizes na montanha.





Um belo dia a menina ouviu vozes e quando chegou 

a casa decidiu perguntar à mãe quem seria que 

andava por ali. A mãe respondeu com algum desdém 

que talvez fossem os meninos a ir para a escola. 

Então a menina perguntou à mãe porque é que não 

podia ela também ir para a escola e aí, a mãe exaltou-

-se dizendo apenas que não havia dinheiro e que não 

valeria de nada estudar. 





A menina achou que, naquele momento, não 

deveria perguntar mais nada, uma vez que a mãe se 

irritara com a conversa. Os dias foram passando e, 

por vezes, a menina ouvia as tais vozes e ia espreitar. 

Os seus olhos arregalavam quando percebia que 

estavam a aproximar-se os meninos. 

Uma certa noite, a menina sonhou que ia à escola, 

que sabia escrever e desenhar. 





Quando acordou contou à mãe o sonho e disse que 

gostava de ir à escola. 

A mãe, uma mulher que sempre viveu na serra, não 

gostou que a filha mostrasse tal interesse.

Contudo, a Margarida era uma menina curiosa e 

nesse dia à tarde quis ir espreitar onde era a escola.

No caminho encontrou vários meninos que lhe 

contaram como era a escola e o que faziam.





Quando lá chegou, a professora viu-a e como não 

era sua aluna achou estranho, visto que os meninos 

da aldeia eram todos seus alunos. 

Dirigiu-se à Margarida e perguntou-lhe de onde 

era e porque não ia à escola. A menina respondeu-

-lhe que apesar de ser dali perto, a mãe não queria 

que andasse na escola porque ela também não tinha 

andado.





A professora disse-lhe então que no dia seguinte iria 

a sua casa falar com ela e explicar-lhe a importância 

da escola.

E assim foi.

A mãe da Margarida apesar de não estar contente 

de ela ir à escola, aceitou que talvez não houvesse 

mal.





O seu gato fazia sempre o caminho com a  

Margarida e esperava que o dia terminasse.





Bem, os anos foram passando e a menina foi 

estudando, ultrapassando as suas dificuldades. 

Na altura de decidir o seu futuro, Margarida achou 

que tinha uma missão: ser professora. 
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