
 

 



Na praça mais 

importante da cidade, 

numa coluna, erguia-

se a estátua do 

Príncipe Feliz. 

Mesmo sendo de 

chumbo, estava toda 

coberta de ouro. No 

lugar dos olhos tinha 

duas grandes safiras, 

e na bainha da 

espada brilhava um 

grande rubi. 



Esta história começa numa noite 

de Inverno, quando uma 

andorinha decidiu dormir um 

pouco aos pés do príncipe feliz. 

Era uma andorinha que se tinha 

atrasado na sua viagem para o 

Egito. 

Quando estava colocando a 

cabeça por baixo da asa, pronta 

para descansar, caíram-lhe de 

cima umas gotas de água. Olhou 

para o alto e viu, assombrada, 

que dos olhos da estátua caiam 

lágrimas que iam escorrendo pelo 

rosto de ouro. 

"Por que choras, se és o príncipe 

feliz?" perguntou. 



A estátua contou-lhe que de lá de 

cima via a dor e a miséria das 

pessoas e, mesmo tendo o coração de 

chumbo, não podia evitar o choro. 

"Daqui vejo uma mãe que chora, 

sentada à cabeceira da cama do seu 

filhinho que está doente. Não tem 

dinheiro para lhe comprar remédios... 

Andorinha, tu não gostarias de levar-

lhe o rubi da minha espada?" 

No início a andorinha negou-se, 

pois estava bastante atrasada na 

sua viagem, e tinha medo do frio 

do inverno, mas como viu tão 

triste aquele formoso jovem, 

decidiu ficar mais uma noite e ser 

a mensageira do príncipe. 



Naquela noite o 

passarinho fez o que o 

príncipe lhe tinha pedido. 

Com o rubi, aliviou a pena 

daquela mulher.  



Quando, na noite 

seguinte, decidiu reiniciar 

a viagem para o Egito foi-

se despedir do príncipe e 

este disse-lhe:   

-Andorinha, fica mais uma 

noite comigo. Nos 

arredores da cidade, 

existe um homem muito 

pobre que nada tem para 

dar de comer aos seus 

filhos. Se amanhã não 

tiver dinheiro vão 

despejá-lo da casa onde 

mora... Por favor, arranca 

um dos meus olhos e 

leva-o para ele. 



Mais uma vez a andorinha 

deixou-se convencer. Nessa 

noite fez o que ele lhe pediu e, 

quando viu a alegria do pobre 

homem, ao ver a safira, ficou 

contente por ter atrasado 

mais uma vez a sua viagem. 



Mas o frio chegava bem depressa e 

decidiu partir imediatamente. Foi, mais 

uma vez, despedir-se do príncipe, que 

lhe disse:  

- Andorinha, naquela rua há uma 

menina que vende fósforos. Mas os 

fósforos caíram no riacho e 

estragaram-se. Ela está a chorar, pois 

se chegar a casa sem o dinheiro, o pai  

vai bater -lhe. Por favor, fica mais uma 

noite ao meu lado! Arranca-me a outra 

safira e leva-a para a menina. 

A andorinha respondeu:  

-Ficarei mais uma noite contigo, mas 

não te vou arrancar o olho, pois assim 

ficarias totalmente cego! 

- Andorinha, andorinha !– exclamou o 

príncipe - Eu sei que gostas muito de 

mim, mas faz o que eu te peço.  



A avezinha fez o que ele lhe pediu.  

Arrancou a outra safira e levou-a à 

menina.  

Quando voltou para o lado do 

príncipe disse-lhe:  

-Agora estás cego. Decidi que 

ficarei para sempre contigo e serei 

os teus olhos.  

Então o príncipe tornou a dizer-lhe:  

- Se olhares para mim, verás que 

estou totalmente revestido de ouro 

fino. Desprende-o, aos poucos, e 

reparte-o entre os pobres da cidade. 



Dias a fio a andorinha 

foi levando o ouro aos 

pobres da cidade, até 

que a estátua ficou feia 

e sem brilho. 



Foi então que a neve chegou e, depois da neve, o gelo. A pobre 

andorinha tinha cada vez mais frio. Um dia, sentindo que ia 

morrer, pousou sobre o ombro do príncipe, deu-lhe um beijo e 

caiu morta aos pés dele. Nesse mesmo instante escutou-se um 

ruído no interior da estátua. A couraça de chumbo tinha-se 

partido em dois. 



Na manhã seguinte, quando os "importantes" 

da cidade passaram perto da estátua, ao vê-la 

tão destroçada, decidiram tirá-la dali e fundi-la 

para aproveitar o metal. 

Fundiram a estátua. Toda.  

Toda, menos o coração que não se deixou 

fundir. Então os “importantes” pegaram nele e 

deitaram - no fora, no local onde estava a 

andorinha morta.  

 Diz-se que quando no céu 

Deus decidiu recolher as 

duas coisas mais 

preciosas da cidade, os 

anjos recolheram a 

andorinha e o coração do 

príncipe e que nos jardins 

do paraíso, a andorinha 

cantou eternamente ao 

lado do Príncipe Feliz, que 

tinha o coração de um 

ouro puríssimo. 


