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O Coelhinho Branco 

António Torrado 





Era uma vez um coelhinho que foi à sua horta buscar couves para fazer 
um caldinho. 



Quando o coelhinho branco voltou para a sua casa bateu à porta e 
ouviu uma voz que disse: 

Quem é? 



Sou o coelhinho que 
trago uma couve para 
fazer um caldinho. 

E eu sou a cabra 
cabrês que te salto 
em cima e te faço em 
três!  



O coelhinho, muito assutado foi embora e encontrou um boi. 

Eu sou o coelhinho que foi à horta 
buscar uma couve para fazer um 
caldinho. Quando cheguei a casa 
estava lá a cabra cabrês que disse 
que me salta em cima e me faz em 
três. 

Eu não vou lá que tenho medo!. 



Muito triste, lá foi andando até que encontrou um galo.. 

Eu sou o coelhinho que foi à horta 
buscar uma couve para fazer um 
caldinho e quando cheguei a casa 
estava lá a cabra cabrês que disse 
que me salta em cima e me faz em 
três. 

Eu não vou 
lá que tenho 
medo!. 



Muito triste, lá foi andando até que encontrou um cão.. 

Eu sou o coelhinho que foi à horta 
buscar uma couve para fazer um 
caldinho e quando cheguei a casa 
estava lá a cabra cabrês que disse 
que me salta em cima e me faz em 
três. 

Eu não vou 
lá que tenho 
medo!. 



Muito triste, lá foi andando até que encontrou uma formiga.. 

Eu sou o coelhinho que foi à horta 
buscar uma couve para fazer um 
caldinho e quando cheguei a casa 
estava lá a cabra cabrês que disse 
que me salta em cima e me faz em 
três. 

Eu vou lá que 
não tenho 
medo!. 



Chegaram a casa e bateram à porta. 

Aqui ninguém entra! Eu sou a cabra 
cabrês que vos salto em cima e vos 
faço em três!  E eu sou a formiga 

rabiga que te salto 
em cima e te furo a 
barriga. 



Nisto, a formiga entra pelo buraco da fechadura e dá 
tantas picadas na barriga da cabra cabrês que ela foge e 
nunca mais é vista por aqueles lados. 


