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Castelo do Rei Leão Chico



Era uma vez um rei leão que se chamava 

Francisco, seu reino era muito bonito. O povo 

gostava muito dele e o apelidou de “O Rei 

Leão Chico”. 



Mas com o tempo a natureza foi ficando feia, 

porque o rei gastava muita água e sabão. A 

espuma acabou poluindo o rio e deixando as 

pessoas sem água para beber, lavar os 

alimentos e tomar banho.

O seu reino se chamava Três Cachoeiras, 

mas um dia o Rei Leão Chico descobriu que 

as pessoas que ali moravam estavam indo 

morar em outro reino: o Reino da Cascata 

Dourada.



Lá tudo era perfeito, tinha água para todos, a 

natureza era linda, o sol radiante, os 

passarinhos cantavam e o mais importante, 

havia uma rainha leoa bondosa e generosa.

O Rei Leão Chico ficou abalado com a notícia 

e triste disse:

- Como irei governar se o povo de Três 

Cachoeiras está indo embora? 

Mas ele pensou, pensou e teve uma ideia 

para que seus cidadãos retornassem para 

casa.



- Vou escrever uma carta para a rainha, 

disse o rei entusiasmado.

Logo em seguida mandou uma carta à 

rainha leoa, dizendo:

- Querida Leoa, Rainha da Cascata Dourada, 

estou lisonjeado com sua bravura e 

sinceridade com seus cidadãos. Estava 

pensando e seria muito bom para o povo se 

nós pudéssemos governar os dois reinos 

juntos. Espero vê-la em breve. Assinado o 

Rei Leão!



Quando a carta chegou até as mãos da 

rainha leoa ela pensou durante três dias. 

E depois de muito pensar e refletir ela 

respondeu para o rei leão das Três 

Cachoeiras com outra carta:

- Rei Leão Chico estou surpresa com a 

proposta e pensei muito antes de 

responder. Mas se é para o bem do povo, 

minha resposta é sim! Nós podemos 

governar os reinos juntos!



O Rei Leão Chico sabia que seria uma 

mudança enorme, mas estava disposto a 

mudar, pois era a coisa certa a fazer.

Então o rei subiu na carruagem e pegou a 

estrada em direção ao Reino da Cascata 

Dourada para encontrar com a Rainha Leoa. 

O caminho era longo e com muitas 

montanhas, mas a beleza que havia ali o 

deixava sem palavras. Árvores altíssimas, 

flores coloridas e o sol estava radiante.



Ao chegar lá a rainha da Cascata Dourada, 

a belíssima Leoa Isabel, deu as boas-vindas 

para o rei das Três Cachoeiras, o forte Leão 

Chico. E anunciou que os dois governariam 

juntos de agora em diante. 

O povo ficou muito feliz com a mudança e 

fizeram uma grande festa.

Dali em diante o Rei Leão Chico se tornou 

um rei honesto, amigável e cuidadoso com a 

natureza. Casou-se com a rainha leoa Isabel 

e todos viveram felizes para sempre.

Fim
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