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O Gato das Botas
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Era uma vez um moleiro que tinha três filhos.
Quando morreu, deixou o moinho ao seu filho 
mais velho e um burro ao seu filho do meio.
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Ao filho mais novo, deixou um gato.
— O que vou eu fazer com um gato?

Imaginem a sua surpresa  
quando o bichano respondeu:

— Dà-me umas botas e um saco e veràs!
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O filho mais novo deu umas botas e um saco  
ao gato. Este foi para um campo e colocou 

cenouras no saco. Pouco tempo depois, um coelho 
entrou no saco, tentado pelas cenouras.
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Em seguida, o gato correu para  
o palácio, onde ofereceu o coelho  

ao Rei, em nome do Marquês  
de Carabàs. O Rei ficou encantado.



8

No dia seguinte, o gato disse ao seu dono:
— Vamos pescar no rio.

Pois sabia que o Rei passaria  
por lá na sua carruagem.

— Socorr
o!
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— Rápido, entra na água! — disse o gato.
O filho do moleiro assim o fez, precisamente quando 

a carruagem real ia a passar. Entretanto, 
o gato escondeu as roupas do seu amo.
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— ALTO! —  
gritou o gato, parando   

a carruagem. — O meu amo,  
o Marquês de Carabás, foi roubado! 
Os ladrões levaram-lhe as roupas 

enquanto ele nadava no rio!
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O Rei ordenou que roupas 
finas fossem trazidas para  
o filho do moleiro. Depois,  
foi convidado a entrar na 

carruagem, juntamente com  
o Rei e com a Princesa.
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Entretanto, o gato adiantou-se  
no caminho e encontrou dois 
camponeses a recolher feno.
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— Quando a carruagem real passar, o Rei vai perguntar  
a quem pertencem estas terras — disse-lhes o gato. —  

Digam que pertencem ao Marquês de Carabàs.
E assim aconteceu. O Rei ficou impressionado.
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Uma vez mais, o gato antecipou-se.  
Chegou a um grande castelo onde vivia um ogre.  
Bateu no portão e um servo deixou-o entrar.

GRR R !
Truz

-tru
z!



15

O gato foi levado  
à presença do ogre  

e curvou-se diante dele.
— O que desejas? — 

grunhiu o ogre.

GRR R !
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— Eu ouvi dizer que o Sr. Ogre  
consegue fazer magia fantástica  

e transformar-se em qualquer animal —  
disse o gato, assustado. —  

Mas será que consegue  
transformar-se num leão?
O ogre transformou-se  

imediatamente num leão e rugiu.

GRRRRR !
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GRRRRR !
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— Deve ser fácil transformar-se num animal 
grande — disse o gato. — Mas aposto que não 
consegue transformar-se num animal pequeno… 

como um rato!
Ofendido, o ogre transformou-se num rato.  
O gato viu ali a oportunidade que aguardava  

e AGARROU-O! E foi o fim do ogre…

Chiii 
chiii!



20 e para o Marquês de Carabàs! — disse.

Os servos do castelo, que estavam  
sob o feitiço do ogre, ficaram radiantes 

por estarem livres. Gratos, todos 
concordaram em ficar a servir  

o Marquês de Carabàs.

— Preparem um banquete para o Rei  
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De repente, o gato ouviu a carruagem real a aproximar-se. 

e para o Marquês de Carabàs! — disse.
— Preparem um banquete para o Rei  
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A carruagem parou e o Rei 
saiu, encantado.

— Seja bem-vindo ao castelo 
do Marquês de Carabás! — 

disse-lhe o gato, fazendo-lhe 
uma vénia.

Bem-vindo!
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Sentaram-se todos para desfrutar de um enorme banquete.  
O filho do moleiro e a Princesa apaixonaram-se  

e o Rei consentiu no casamento da sua filha  
com o Marquês de Carabàs.Bem-vindo!
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Em pouco tempo, a Princesa e o 
filho do moleiro estavam casados. 
O gato ficou muito satisfeito pelo 

seu plano ter dado certo.

Parabèns!
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Parabèns!
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O gato passou o resto dos seus dias a viver 
como se fosse um rei — e apenas perseguia

ratos para se divertir!

Chiii
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