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9

Prefácio
Modelos para a vida

As Meninas Exemplares é o segundo livro de uma trilo- 
gia (“trilogia” é como se chama um conjunto de três  
livros), de que também fazem parte os romances  

Os Desastres de Sofia e As Férias. O volume que tens agora nas  
mãos foi publicado originalmente em meados do século xix, 
mais precisamente em 1858, e ainda hoje tem milhares de lei-
tores fiéis, porque trata de temas que não mudam assim tanto 
de época para época: a forma como as crianças se devem 
comportar e os valores que lhes devem ser transmitidos pelos 
adultos que as criam e educam.

A autora, que era condessa por ser mulher do conde 
francês Eugène Ségur, chamava-se, na verdade, Sophia 
Feodorovna Rostopchine (que nome!) e nasceu na Rússia em 
1799 numa família de aristocratas. O pai, que era militar, já 
tinha sido ministro dos Negócios Estrangeiros e era o prefeito 
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de Moscovo quando o exército de Napoleão invadiu a cidade; 
porém, em 1814, foi obrigado pelos seus adversários políticos a 
abandonar a Rússia e, depois de passar por vários países euro-
peus, acabou por se instalar em França com a mulher e a filha. 
Foi lá que as duas se converteram ao catolicismo, passando a 
seguir os preceitos cristãos da Igreja Romana que, de resto, 
influenciaram bastante a Condessa de Ségur na escrita dos 
seus livros, em especial d’As Meninas Exemplares.

Na nossa vida, todos temos figuras que nos servem de 
modelo, a começar pelos nossos pais, avós e irmãos mais 
velhos, mas também um professor que nos marcou, uma 
amiga que nos deu bons conselhos, uma personagem histó-
rica que agiu com integridade, ou a empregada que trabalha 
em nossa casa há muitos anos (como a Elisa que irás conhecer 
neste livro) e com a qual passamos às vezes mais tempo do 
que com a nossa família. Estas figuras-modelo são, no fundo,  
as que nos dão bons exemplos e nos ajudam a separar o bem  
do mal, fazendo de nós pessoas melhores e, consequente- 
mente, mais felizes (porque está cientificamente provado 
que, quando fazemos boas ações, o nosso nível de felicidade 
aumenta).

Neste livro, as meninas que servem de exemplo – e daí 
serem «exemplares» – são Camila e Madalena de Fleurville, 
duas irmãs que perderam o pai na guerra e vivem numa casa 
muito grande com a mãe, uma adorável senhora que as educa 
maravilhosamente em termos de ensinamentos, regras e dis-
ciplina, mas ao mesmo tempo com um amor incondicional e  
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uma imensa ternura (se fores contar a quantidade de beijinhos 
que há neste livro, vais admirar-te, porque são mesmo muitos!).

Camila gosta de brincar ao ar livre e é mais extrovertida 
do que Madalena, que tem um temperamento sério e prefere 
estar dentro de casa; mas as irmãs são muito amigas uma da 
outra, além de serem as verdadeiras heroínas de Margarida 
de Rosbourg, a mais novinha do grupo, que está a passar 
uma temporada em casa da família Fleurville com a mãe, 
enquanto não têm notícias do pai, comandante de um navio 
que desapareceu.

Camila e Madalena dão, pois, à pequena Margarida – 
mais impulsiva e imatura do que elas – exemplos de inexcedí-
vel paciência, bondade, compreensão e altruísmo; e está tudo 
a correr sobre rodas quando uma visita inesperada (que mais 
tarde se hospedará também lá em casa) vem desequilibrar a 
balança do bom comportamento. Trata-se de Sofia, a perso-
nagem principal do romance anterior da Condessa de Ségur  
(Os Desastres de Sofia), que salta de repente para dentro deste 
livro como a menina que precisa urgentemente de modelos, 
porque se porta pessimamente, embora – como verás – a culpa 
não seja inteiramente sua. 

Órfã de pai e mãe, Sofia vive com a madrasta, a senhora 
Fichini, que, além de ser uma mulher ridícula que se pavoneia 
com roupas espalhafatosas, é muito interesseira (casou-se com 
o pai de Sofia só para lhe ficar com o castelo); mas, pior do 
que isso, acha que bater é a melhor maneira de educar uma 
criança, sendo extremamente cruel com Sofia, a ponto de a 
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enteada ter marcas no corpo e andar a coxear. E, como se não 
bastasse, não deixa que a pequena coma o que lhe apetece, 
está sempre a pô-la de castigo e diz mal dela às outras pessoas. 
Ora, com um modelo destes, é natural que a pobre Sofia, que 
nem sequer é intrinsecamente má, se comporte de uma forma 
que deixa muito a desejar...

Contra a calma e o poder de encaixe das duas irmãs  
exemplares, a pequena Margarida não consegue ficar calada 
e irrita-se frequentemente com as asneiras e as patifarias de 
Sofia. E é só quando percebe que a sofreguidão e o egoísmo 
da rapariga são, afinal, fruto da educação errada que está a 
receber da madrasta que resolve seguir a conduta sensata  
e generosa de Camila e Madalena e ajudar Sofia a corrigir-se e 
a ser uma menina melhor.

É esta a mensagem mais importante que encontrarás em 
As Meninas Exemplares, livro que deve ser lido por pais e filhos 
sempre com uma ideia em mente: quem educa influencia sem-
pre (para o bem e para o mal) o futuro de quem está a ser edu-
cado. Se tratarmos uma criança com carinho, será muito mais 
fácil que ela aceite as regras que lhe impomos e são absolu-
tamente necessárias para a sua formação durante a infância.  
Se, por outro lado, obrigarmos a criança a uma disciplina fe- 
roz, mas andarmos continuamente a maltratá-la, como poderá 
ela obedecer-nos e acatar as nossas ordens sem as questionar 
ou reagir com a mesma violência que usámos para com ela?

Claro que vais encontrar, em determinados episódios 
desta história, situações com que hoje não te identificas e 
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circunstâncias que te podem parecer ultrapassadas. Mas isso 
é perfeitamente natural: afinal, este livro foi escrito por uma 
senhora da alta sociedade parisiense do século xix e, nesse 
tempo, havia diferenças muito marcadas entre as classes 
sociais, entre trabalhadores e patrões, entre os senhores e os 
criados. É a própria Elisa – a criada de Camila e Madalena – 
quem, depois de desafiada pela sua menina querida a ir com 
ela a um piquenique, declara que uma criada deve cuidar do 
seu trabalho, e não deixá-lo para trás para se ir divertir. Mas 
esse tipo de pormenores não te deve distrair do essencial, até 
porque a solidariedade com que Camila trata Elisa quando 
esta adoece com varicela («bexigas», como então se dizia) mos-
tra bem que as diferenças de que acima falámos estavam já a 
começar a esbater-se. E ainda bem.

Agora chegou a altura de virares a página e conhece-
res Camila e Madalena, Margarida e Sofia, que devem estar 
mesmo desejosas de travar conhecimento contigo. Vamos  
lá ver com qual das quatro aprendes mais e qual delas vais 
tomar como modelo para a tua vida. Depois, até podes ser tu 
a tornar-te uma menina ou um menino exemplar. Boa leitura!

Maria do Rosário Pedreira
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Prólogo 

A s minhas As Meninas Exemplares não são inventadas 
— existem realmente. Aqui estão os seus retratos. 
A prova encontra-se nas suas imperfeições. Têm de- 

feitos, sombras ligeiras que ressaltam o encanto do retrato e 
corroboram a existência do modelo. Camila e Madalena são 
uma realidade, como pode comprovar qualquer pessoa que 
conheça a autora.

Condessa de Ségur,
nascida Rostopchine.
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I
Camila e Madalena

A senhora de Fleurville era mãe de duas meninas boa-
zinhas, gentis e amáveis, unidas pela mais terna ami-
zade. É costume verem-se irmãos e irmãs a discutir,  

a contradizer-se e a fazer queixinhas aos pais depois de se 
terem zangado de tal maneira que já nem dá para saber quem 
fez mal primeiro. Entre Camila e Madalena nunca se ouviam 
discussões. Uma ou outra acabava sempre por fazer a vontade  
à irmã.

No entanto, os seus gostos não eram exatamente os mes-
mos. Camila tinha oito anos, mais um do que Madalena. Mais 
animada e travessa, preferia brincadeiras barulhentas a jogos 
tranquilos, adorava correr, provocar e ouvir balbúrdia. Nunca 
se divertia tanto como quando se juntava um grande grupo de 
crianças, o que lhe permitia entregar-se sem reservas às suas 
brincadeiras favoritas.
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Já Madalena, em vez de toda esta agitação alegre, preferia 
os cuidados que prestava à sua boneca e à de Camila. Se não 
fosse ela, esta boneca teria passado muitas noites esquecida 
numa cadeira e só mudaria de roupa de cama e de vestir de 
três em três ou de quatro em quatro dias. 

No entanto, a diferença de gostos não era impedimento para  
a perfeita união das irmãs. De bom grado Madalena abando-
nava o livro ou a boneca assim que a irmã expressava a sua 
vontade de ir passear ou correr. Camila, pelo seu lado, sacri-
ficava o amor aos passeios e à caça de borboletas assim que 
Madalena dava mostras de querer dedicar-se a entretenimen-
tos mais calmos.

Eram felicíssimas, estas duas irmãzinhas, e a mãe adorava- 
-as com todo o coração. Todas as pessoas que as conheciam 
também as adoravam e procuravam agradar-lhes.
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II
O passeio e o acidente

Certo dia, Madalena estava a pentear a sua boneca. 
Camila ia-lhe passando as escovas, arrumando os 
vestidos e os sapatinhos, mudando de sítio as camas 

de boneca, levando os armários, as cómodas, as cadeiras e as 
mesas para outro lugar. Queria, dizia ela, tratar das mudan-
ças, pois as senhoras (as bonecas) tinham mudado de casa.

MADALENA
Para que saibas, Camila, as bonecas estavam mais bem insta-

ladas na casa antiga, que tinha muito mais espaço para os móveis. 

CAMILA
Sim, isso é verdade, Madalena. Mas elas estavam fartas 

da casa velha. E, para mais, acham que, num quarto mais pe- 
queno, vão ficar mais quentinhas.
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MADALENA
Oh! Quanto a isso, bem que estão enganadas. Vão ficar 

perto da porta, que deixa passar o vento, e as camas assim 
junto à janela também não lhes vão dar calor nenhum.

CAMILA
Ora! Depois de morarem algum tempo nesta casa nova, 

tratamos de lhes arranjar uma mais cómoda. De resto, não te 
importas, Madalena?

MADALENA
Oh, claro que não, Camila, sobretudo se tu ficas contente.

Camila, tendo terminado a mudança das bonecas, pro- 
pôs à irmã, que por seu lado acabara de as pentear e vestir,  
que fossem procurar a ama para fazerem uma grande ca- 
minhada. Madalena acedeu de bom grado. E foram chamar 
Elisa. 

— Ama — disse-lhe Camila —, quer ir passear connosco?

ELISA
Não consigo imaginar nada melhor, minhas queridas.  

E aonde vamos?

CAMILA
Até à estrada grande, para ver passar as carroças. Queres, 

Madalena?
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MADALENA
Com certeza! E se virmos mulheres ou crianças pobres, 

damos-lhes dinheiro. Eu vou levar cinco tostões.

CAMILA
Oh! Claro, tens razão, Madalena. Eu cá levarei dez. 

E lá foram as meninas, todas contentes. Correram à frente 
da ama, até chegarem à cancela que as separava da estrada. 
Enquanto esperavam pela passagem de viaturas, entreti-
veram-se a colher flores para fazerem coroas para as suas 
bonecas.

— Ah! Estou a ouvir uma carruagem! — exclamou 
Madalena.

— Sim! E que depressa vem! Não tarda, vamos vê-la. 
— Mas escuta, Camila. Não ouves gritos?
— Não, só ouço as rodas na estrada.
Madalena não se tinha enganado. Assim que Camila aca-

bou de falar, ouviram-se distintamente gritos estridentes e, 
logo a seguir, as meninas e a ama, que estavam paralisadas de 
terror, viram chegar uma carruagem atrelada a três cavalos, 
todos lançados, que o cocheiro tentava em vão refrear.

Uma senhora e uma menina de quatro anos, dentro da 
carruagem, eram quem dava os gritos que tinham alarmado 
Camila e Madalena. 

A cem passos da cancela, o cocheiro foi arremessado do 
seu lugar e atropelado pela carruagem. Os cavalos, deixando 
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de se sentir presos ou dirigidos, redobraram a velocidade e 
lançaram-se rumo a um fosso bem profundo que separava 
a estrada de um campo lavrado. A carruagem caiu no fosso, 
mesmo à frente da cancela onde estavam Camila, Madalena  
e a ama, as três pálidas de susto. Os cavalos foram puxados  
na queda, ouviu-se um grito lancinante, um gemido queixoso 
e, depois, nada.

Passaram-se uns momentos até a ama conseguir recupe-
rar do susto e pensar socorrer aquela desafortunada senhora 
e a pobre filha, que provavelmente teriam morrido com a vio-
lência da queda. Ainda não se ouvia grito algum. E o triste 
cocheiro, esmagado pela carruagem, não seria necessário 
socorrê-lo também?

Por fim, arriscou aproximar-se da carruagem tombada no 
fosso. Camila e Madalena seguiram-na, a tremer. 

Um dos cavalos morrera, outro tinha uma pata partida 
e fazia esforços inúteis por se levantar, enquanto o terceiro, 
aturdido e assustado com a queda, arquejava sem se mexer. 

— Vou tentar abrir a portinhola — disse a ama. — Mas 
não se aproximem, minhas queridas. Se os cavalos se levan-
tam, ainda vos matam. 

Ao abrir a portinhola, viu a senhora e a criança imóveis e 
cobertas de sangue.

— Ai, meu Deus! A pobre senhora e a menina estão mor-
tas ou gravemente feridas.

Camila e Madalena choravam. Elisa, ainda com esperan- 
ça de que mãe e filha estivessem apenas desmaiadas, tentou 
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soltar a criança pequena dos braços da mãe, que a cingia for-
temente contra o peito. Depois de algum esforço, conseguiu 
libertar a criança e retirá-la, pálida e ensanguentada. Como 
não queria pousá-la na terra húmida, perguntou às irmãs 
se teriam a força e a coragem necessárias para levar a pobre 
pequena até ao banco que ficava em frente à cancela.

— Oh! Claro, ama — respondeu Camila. — Dê cá, nós 
conseguimos levá-la, nós vamos levá-la. Pobre menina, está 
coberta de sangue. Mas não morreu, tenho a certeza. Oh, não, 
não, não morreu. Dê cá, dê cá. Madalena, ajuda-me. 

— Não consigo, Camila — respondeu Madalena numa voz 
sumida e trémula. — Este sangue todo, a pobre mãe morta, a 
pequena que se calhar também morreu… tudo isso me tira as 
forças necessárias para te ajudar. Só consigo… chorar.

— Então vou levá-la sozinha — disse Camila. — Terei 
a força necessária, porque é preciso, e Nosso Senhor há de 
ajudar-me.

Tendo dito estas palavras, pegou na pequena ao colo e, 
apesar de ser demasiado peso para as suas forças e para a sua 
idade, começou a tentar sair do poço. Mas o pé derrapou-lhe, 
os braços quase deixam cair o fardo, e foi então que Madalena, 
superando o medo e a repugnância, se lançou em auxílio da 
irmã, ajudando-a a levar a criança. Juntas, chegaram ao cimo 
do fosso, atravessaram a estrada e deixaram-se cair, exaustas, 
no banco que Elisa lhes tinha indicado.

Camila deitou a menina no colo. Madalena trouxe-lhe água 
que procurou num poço. Camila lavou e secou com o lenço  
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o sangue que cobria o rosto da criança e não conseguiu repri-
mir um grito de alegria ao ver que a pobre menina não tinha 
qualquer ferimento.

— Madalena, ama, venham depressa! A menina não está 
ferida… está viva! Está viva… acaba de soltar um suspiro… 
Sim, está a respirar, abriu os olhos.

Madalena acorreu. A criança acabava realmente de recupe- 
rar os sentidos. Olhava em redor com um ar apavorado.

— Mamã! — exclamou ela. — Mamã! Quero ver a mamã!
— A tua mamã vem já, minha querida — respondeu 

Camila, abraçando-a. — Não chores: fica aqui comigo e com  
a minha irmã Madalena.

— Não, não, quero ver a mamã… aqueles cavalos maus 
levaram-me a mamã.

— Os cavalos maus caíram num grande buraco. Não te 
levaram a mamã, acredita. Olha, estás a ver? Aí vem a minha 
ama, a Elisa, e traz a tua mamã, que está a dormir. 

A ama, ajudada por dois homens que passavam pela es- 
trada, tinha tirado da carruagem a mãe da menina. Não dava 
sinais de vida — na cabeça tinha um grande golpe e tinha o 
rosto, o pescoço e os braços cobertos de sangue. Mas o seu 
coração ainda batia. Não morrera. 

A ama mandou um dos homens que a tinham ajudado avi-
sar bem depressa a senhora de Fleurville, para que enviasse 
gente para levar mãe e filha até à mansão, ajudar o cocheiro, 
ainda caído na estrada, e deter os cavalos, que continuavam  
a debater-se e a escoicear contra a carruagem.
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O homem lá foi. Um quarto de hora depois, a própria 
senhora de Fleurville apareceu, com vários criados e um 
coche, no qual deitaram a senhora inconsciente. Acudiram ao 
cocheiro e puxaram a carruagem caída no fosso.

A menina, entretanto, recuperara por completo: não tinha 
ferimento algum — só desmaiara por causa do susto e do cho-
que da queda.

Por temerem que ela se assustasse ao ver o sangue que não 
parava de correr do golpe da mãe, Camila e Madalena pedi-
ram à mãezinha que as deixasse voltar para casa a pé com a 
pequena. Esta, já habituada às duas irmãs, que a cobriam de 
mimos, e julgando que a mãe dormia, de bom grado aceitou 
fazer o percurso a pé. 

Pelo caminho, Camila e Madalena foram conversando 
com ela.

MADALENA
Como te chamas, minha querida?

MARGARIDA
Margarida.

CAMILA
E a tua mamã, como se chama?

MARGARIDA
A minha mamã chama-se mamã.
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CAMILA
Mas e o nome dela? Tem nome, a tua mamã?

MARGARIDA
Ah, sim! Chama-se mamã.

CAMILA
(a rir)

Mas os criados não lhe chamam mamã, pois não?

MARGARIDA
Chamam-lhe senhora.

MADALENA
Senhora de quê?

MARGARIDA
Não, não. Não é senhora de quê… é só senhora!

CAMILA
Deixa-a estar, Madalena. Não vês que é muito pequenina? 

Não sabe. Conta-me, Margarida, onde ias com os cavalos maus 
que te fizeram cair no buraco?

MARGARIDA
Ia ver a minha tia. Mas eu não gosto muito da minha tia. 

Ela é má e está sempre a ralhar. Gosto mais de ficar com a 
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minha mamã… e convosco — acrescentou, dando beijinhos 
nas mãos de Camila e de Madalena. 

As duas irmãs abraçaram a pequena.

MARGARIDA
Como é que vocês se chamam?

CAMILA
Eu sou a Camila e a minha irmã chama-se Madalena. 

MARGARIDA
Está bem! Então vão ser as minhas mamãs pequeninas.  

A mamã Camila e a mamã Madalena. 

Sempre na conversa, chegaram à mansão. A senhora de 
Fleurville encarregara-se de chamar um médico com urgên-
cia e mandara que deitassem a senhora de Rosbourg numa boa 
cama. O apelido dela estava gravado num cofre que se encon-
trava na carruagem e nas malas que iam presas atrás. Tinham- 
-lhe ligado a cabeça para estancar o sangue do ferimento e, aos 
poucos, ela ia recuperando a consciência. Ao fim de cerca de 
meia hora, pediu para ver a filha, pelo que lha levaram. 

Margarida entrou muito devagar, pois tinham-lhe dito que 
a mamã estava doente. Camila e Madalena acompanharam-na.

— Coitadinha da mamã — disse ela ao entrar. — Tem um 
dói-dói na cabeça?
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— Sim, minha filha, um dói-dói bem grande.
— Quero ficar com a mamã.
— Não, minha pequenina. Dá-me só um abracinho e de- 

pois vai com estas meninas tão boazinhas. Basta-me olhar 
para a cara delas para perceber que são muito boazinhas.

— Oh, pois são, mamã, muito boazinhas: a Camila deu-me 
a boneca dela. Uma boneca linda! E a Madalena deu-me pão 
com doce!

A senhora de Rosbourg sorriu perante a alegria da pe- 
quena Margarida, que ia continuar a falar, mas a senhora de 
Fleurville, parecendo-lhe que já era demasiada agitação para 
a doente em convalescença, aconselhou-a a ir brincar com 
as suas duas mamãs pequeninas, para que a mamã grande 
pudesse dormir. 

Margarida, depois de um último abraço à senhora de 
Rosbourg, saiu com Camila e Madalena. 
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III
Margarida

MADALENA
Escolhe o que quiseres, querida Margarida. Diverte-te com 

os nossos brinquedos.

MARGARIDA
Oh! Que bonecas tão lindas! E, olhem, uma que é do 

meu tamanho… E ali outras duas tão bonitas! Ah! Esta 
grande aqui deitada numa caminha tão bonita! Está doente, 
como a minha mamã, coitadinha… Oh! O cãozinho, que  
engraçado! Que lindo pelo! Até parece que é a sério. E o  
burrinho, que bonito… Oh! Os pratinhos, tão lindos!  
E chávenas, colheres, garfos! E facas também! Um azeitei- 
ro pequenino, os saleiros! Ah! A diligência, tão pequenina 
e bonita! E esta comodazinha, cheia de vestidos, de toucas, 
de meias, camisas para as bonecas… Que bem arrumada 
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está! Os livrinhos, que lindos! Com tantas ilustrações! E é 
uma estante cheia!

Camila e Madalena riam-se de ver Margarida a correr 
de um brinquedo para outro, sem saber em qual pegar, não 
podendo ter tudo nem observar tudo à vez, pousando um, 
para logo em seguida voltar a pegar-lhe e a deixá-lo mais 
uma vez, e, na sua indecisão, ficando no meio do quarto, 
virando-se para a direita, para a esquerda, dando pulos, 
batendo palmas de alegria e admiração. Por fim, escolheu a  
pequena diligência com quatro cavalos atrelados e pediu  
a Camila e Madalena que saíssem com ela para levarem a 
diligência para o jardim.

Puseram-se as três a correr pelas alamedas e pelos rel-
vados. Ao fim de umas quantas voltas, a diligência virou-se. 
Todos os passageiros que iam lá dentro caíram, uns por cima 
dos outros, e um vidro da portinhola partiu-se.

— Ai, meu Deus, meu Deus! — exclamou Margarida,  
a chorar. — Parti-vos a carruagem, Camila. Peço imensa des-
culpa. Não voltarei a fazê-lo, prometo. 

CAMILA
Não chores, querida Margarida, não faz mal. Vamos abrir 

a portinhola e devolver os passageiros aos seus lugares. Depois 
peço à mamã que mande fazer outro vidro.
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MARGARIDA
Então e se os passageiros ficam com um dói-dói na cabeça, 

como a mamã?

MADALENA
Não, não, eles têm uma cabeça muito dura. Olha, vê só, já 

estão todos de novo nos seus lugares e todos se sentem bem.

MARGARIDA
Que bom! Estava com medo de vos ter deixado tristes.

Depois de endireitarem a diligência, Margarida continuou 
a puxá-la, mas com mais cuidado, pois tinha bom coração  
e ficaria mesmo com muita pena se causasse algum desgosto 
às suas amiguinhas.

Voltaram para casa uma hora depois, para irem jantar. 
Logo a seguir, deitaram a pequena Margarida, que estava 
muito cansada. 
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IV
Reencontro sem separação

Enquanto as crianças brincavam, um médico avaliou 
a senhora de Rosbourg. Não julgou que o ferimento 
fosse perigoso e considerou que, tendo perdido tanto 

sangue, decerto não inflamaria nem requereria uma sangria. 
Colocou sobre o golpe um certo unguento de caracóis, cobriu 
tudo com folhas de alface que deveriam ser mudadas de hora 
a hora, recomendou-lhe o máximo de repouso e prometeu 
regressar no dia seguinte. 

Margarida ia ver a mãe várias vezes por dia, mas não ficava 
muito tempo no quarto, pois a sua vivacidade e tagarelice agita-
vam a senhora de Rosbourg, embora a divertissem. A um olhar 
da senhora de Fleurville, que quase nunca se afastava da cabecei- 
ra da convalescente, as duas irmãs levavam a pequena protegida. 

Os cuidados atenciosos da senhora de Fleurville enchiam 
de gratidão e ternura o coração da senhora de Rosbourg. 
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Durante a convalescença, por várias vezes referiu a pena que 
teria ao deixar uma pessoa que a tratara com tanta amizade. 

— E porque haveria de me deixar, cara amiga? — perguntou- 
-lhe certo dia a senhora de Fleurville. — Porque não haveremos  
de viver juntas? A nossa pequena Margarida está perfeita-
mente encantada com a Camila e a Madalena, que ficariam 
infelicíssimas, garanto-lhe, se tivessem de se separar da 
Margarida. Eu ficaria encantada se a senhora prometesse 
não me deixar.

SENHORA DE ROSBOURG
Mas isso não seria visto como inconveniente, aos olhos da 

sua família?

SENHORA DE FLEURVILLE
De todo. Vivo muito isolada, depois da morte do meu 

marido. Já lhe contei o fim cruel que teve, num combate con-
tra os árabes, há seis anos. Desde então, sempre tenho vivido 
no campo. A senhora também já não tem marido, dado que 
nunca recebeu notícias do seu depois do naufrágio do navio 
no qual havia embarcado.

SENHORA DE ROSBOURG
Infelizmente! Sim, sem dúvida terá perecido nessa em- 

barcação fatal. Pois, ao fim de dois anos, apesar de todas as 
buscas do meu irmão, marinheiro que quase deu a volta ao 
mundo, não conseguimos descobrir o rasto do meu pobre 
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marido, nem de qualquer uma das pessoas que o acompa-
nhavam. Assim, já que me insta tão amavelmente a ficar 
aqui, é com agrado que acedo a fazer um só lar consigo e a 
deixar a minha pequena Margarida à guarda das suas ami-
gas tão bondosas e amáveis.

SENHORA DE FLEURVILLE
Então, querida amiga, está decidido?

SENHORA DE ROSBOURG
Sim, já que realmente assim deseja. Viveremos juntas.

SENHORA DE FLEURVILLE
Que bondade a sua aceder tão prontamente aos meus 

desejos, querida amiga! Vou dar esta notícia feliz às minhas 
filhas. Vão ficar encantadas.

A senhora de Fleurville entrou no quarto onde Camila 
e Madalena estudavam muito atentamente as suas lições, 
enquanto Margarida se entretinha com as bonecas e lhes con-
tava histórias muito baixinho, para não impedir as duas ami-
gas de se aplicarem nos estudos.

SENHORA DE FLEURVILLE
Minhas meninas, venho anunciar-vos uma notícia que 

vos deixará muito contentes. A senhora de Rosbourg e a 
Margarida já não nos deixarão, como temíamos. 
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CAMILA
Como? Mamã, vão ficar connosco para sempre?

SENHORA DE FLEURVILLE
Sim, para sempre, minha filha, a senhora de Rosbourg 

prometeu-me.

— Oh! Que alegria! — exclamaram as três crianças ao 
mesmo tempo. 

Margarida correu a ir abraçar a senhora de Fleurville,  
a qual, depois de a acarinhar, disse a Camila e a Madalena: 

— Minhas queridas meninas, se quiserem deixar-me  
sempre feliz, como têm feito até agora, terão de se aplicar  
ainda mais no trabalho, obedecer às minhas ordens e convi-
ver com amabilidade. A Margarida é mais nova do que vocês. 
Ficarão responsáveis pela educação dela, sob a minha orien- 
tação e da mãezinha dela. Para que cresça boazinha e ajui- 
zada, é preciso dar-lhe bons conselhos e, sobretudo, bons 
exemplos. 

CAMILA
Oh, querida mamã, fique descansada! Vamos educar a 

Margarida tão bem quanto a mamã nos educa a nós. Eu vou 
ensiná-la a ler e a escrever, e a Madalena vai mostrar-lhe como 
trabalhar, como organizar as coisas e deixar tudo em ordem. 
Não é assim, Madalena?
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MADALENA
Sim, com certeza! Para mais, ela é tão delicada e tão meiga 

que não nos custará nada.

— Eu vou ser sempre muito ajuizada — acrescentou 
Margarida, abraçando ora Camila, ora Madalena. — Vou  
dar-vos ouvidos e vou sempre esforçar-me por vos agradar. 

CAMILA
Bem, pequena Margarida, já que queres ser muito ajui-

zada, faz-me lá a vontade de ir dar um passeio durante uma 
hora, como já te tinha dito. Desde que começámos a estudar 
as nossas lições que ainda não saíste de casa. Se passares o 
tempo todo sentada e dentro de casa, vais ficar pálida e doente.

MARGARIDA
Oh, Camila, por favor, deixa-me ficar contigo! Gosto tanto 

de ti!

Camila preparava-se para ceder, mas Madalena pressen-
tiu a fraqueza da irmã. Percebeu logo que, se cedessem uma 
vez a Margarida, teriam de ceder sempre, e ela acabaria por só 
fazer o que queria. Pegou então na mão da pequena e, abrindo 
a porta, disse-lhe:

— Minha querida Margarida, a Camila já te disse duas 
vezes que fosses dar um passeio e tu estás sempre a pedir para 
ficar mais um pouco. A Camila teve a bondade de te ouvir, 
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mas agora nós queremos que saias. Assim, para seres ajuizada, 
como estás sempre a prometer-nos que serás, tens de te mos-
trar obediente. Vai lá, pequenina, e volta daqui a uma hora.

Margarida fitou Camila com um ar suplicante. Porém 
Camila, que sabia perfeitamente que a irmã tinha razão, não 
se atreveu sequer a levantar o olhar, com receio de se deixar 
convencer. Margarida, vendo que tinha de acatar, saiu lenta-
mente e desceu para o jardim. 

A senhora de Fleurville havia escutado a cena sem dizer 
palavra. Aproximou-se então de Madalena, que abraçou com 
ternura.

— Muito bem, Madalena! — disse-lhe. — E tu, Camila, 
coragem. Segue o exemplo da tua irmã. 

Em seguida, saiu.
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