
Esta história é trazida a você por 
Ririro.com/pt gratuitamente. A nossa 
missão é oferecer a todas as 
crianças do mundo acesso grátis a 
uma variedade de histórias. As 
histórias podem ser lidas, baixadas e 
impressas on-line e abrangem uma 
ampla variedade de tópicos, incluindo 
animais, fantasia, ciência, história, 
culturas diversas e muito mais.


Apoie a nossa missão compartilhando 
o nosso site. Desejamos-lhe muita 
leitura divertida! 



Ririro 

A Tartaruga E Os Patos 
A Tartaruga, você sabe, carrega sua casa nas costas. 
Não importa o quanto ela tente, ela não pode sair de 
casa. Dizem que Júpiter a puniu assim, porque ela era 
uma caseira tão preguiçosa que não foi ao casamento de 
Júpiter, mesmo quando foi especialmente convidada.

Depois de muitos anos, Tartaruga 
começou a desejar ter ido àquele 
casamento. Quando viu como os 
pássaros voavam alegremente e 
como a lebre, o esquilo e todos os 
outros animais passavam agilmente, 
sempre ansiosos para ver tudo o 
que havia para ver, a tartaruga 
ficou muito triste e descontente. Ela 
também queria conhecer o mundo, e 
lá estava ela com uma casinha nas 
costas e perninhas curtas que mal 
conseguiam arrastá-la.

Um dia ela conheceu um par de Patos e contou-lhes 
todos os seus problemas.

“Podemos ajudá-la a ver o mundo”, disseram os Patos. 
“Segure este bastão com os dentes e nós a levaremos 
para o alto, onde você poderá ver todo o campo. Mas 
fique quieta ou você vai se arrepender.”




A Tartaruga ficou muito contente mesmo. Agarrou 
firmemente o pau com os dentes, os dois Patos 
agarraram-no um de cada vez e partiram para as 
nuvens.

Só então um corvo voou e a viu. Ele ficou muito 
surpreso com a estranha visão e gritou:

“Esta certamente deve ser a Rainha das Tartarugas!”

“Certamente——” começou a Tartaruga.

Mas quando ela abriu a boca para dizer essas palavras 
tolas, ela soltou o pedaço de pau e caiu no chão, onde 
foi feita em pedaços em uma pedra.



