
Os habitantes da Vila Meiga estão muito contentes 
com a chegada de uma nova família à vizinhança.

O Simão é que não parece lá muito entusiasmado com a ideia de fazer 
um novo amigo. Afinal, ele acha que já tem os melhores amigos  

de sempre: o macaco Luís e a zebra Zita.

Uma aventura inesquecível no Pântano Viscoso leva o Simão 
a descobrir que os amigos nunca são demais, e que a amizade 

é mesmo a melhor coisa do mundo. Viva a amizade!

é tão bom ter amigos!
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O sol já nasceu na Vila Meiga  
e o pequeno Simão acaba de acordar:

— Bom dia, sol! Bom dia, Vila 
Meiga! Bom dia, meu querido 
Cenourinha! Pronto para mais um 
dia?

O Simão mal pode esperar pelo 
pequeno-almoço. Nhami... que fome 
de leão!
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Na cozinha, enquanto o pai, o leão Leopoldo, lê o jornal e bebe o 
seu café, a mãe, a doce Lina, prepara uma taça de cereais com bocadinhos de 
chocolate, o petisco preferido do pequenote:

— Vá, Simão, despacha-te para ires para a escola — diz ela.
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A mãe aproveita para contar 
uma novidade:

— Sabiam que os novos vizinhos 
acabaram de se mudar?

— Ouvi dizer. Quando fui comprar 
o leite à mercearia do Sr. Tito, 
estavam todos a falar disso. É uma 
família de jacarés. Dizem que são 
muito simpáticos — responde o pai.

O Simão parece estar no mundo da 
lua. A mãe diz-lhe:

— Os novos vizinhos têm um filho 
da tua idade. É mais um amigo com 
quem podes brincar, Simão. Não 
achas fantástico?
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— Oh, eu já tenho amigos que 
cheguem. 

A mãe não gosta mesmo nada 
daquela resposta:

— Simão, deixa-te dessas coisas. 
Devemos ser simpáticos com quem 
chega à Vila Meiga.

O Simão não dá grande  
importância ao reparo da mãe. 
Naquele momento, está mais 
preocupado em olhar pela janela.  
Os seus melhores amigos, o macaco 
Luís e a zebra Zita, acabam  
de chegar. 
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Num pulo, o Simão  
levanta-se da mesa, vai lavar os dentes 
e corre para a porta. Parece mesmo um 
leãozinho-foguete:

— Adeus, mãe. Adeus, pai. 
— Leva o casaco — avisa a mãe.
— Oh! Não está frio! — reclama o Simão.
— Então, pelo menos, penteia essa 

amostra de juba — acrescenta ela, com  
ar brincalhão.

— Já está, mãe.
O pai ainda tem tempo de fazer uma 

última recomendação:
— Não saiam do caminho da escola.  

E sobretudo não se aproximem do  
Pântano Viscoso.

— Sim, pai. Já disseste isso mil vezes!
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