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Esta história passa-se na bonita Aldeia da Felicidade. Uma aldeia cheia de 
casas e flores coloridas e perfumadas, onde vivem pessoas muito simpáticas. 
Localiza-se na zona das Beiras, região de muitas montanhas. 
--------------- 
A Aldeia da Felicidade encontra-se rodeada por três lindos montes, com 
centenas de árvores verdes e flores de muitas cores. 
--------------- 
Certo dia, quando o Sol nasceu, o carteiro Paulo olhou para os três montes 
que  rodeavam a Aldeia da Felicidade e reparou que um deles estava todo 
amarelo. Tinha deixado de ser verde como os outros. O que teria acontecido?! 
----------------- 
Alarmado, largou a correr e a gritar pela aldeia para que todos ficassem a par 
do sucedido. Um dos montes tinha ficado amarelo! 
----‐---------- 
Os moradores da Aldeia da Felicidade saíram à rua para ver o que se estava a 
passar. Todos ficaram muito tristes e alguns até deixaram cair lágrimas, muito 
brilhantes, pelos seus rostos. 
‐---------------- 
O Senhor Ambrósio, responsável pela aldeia, quando assistiu a tudo o que se 
estava a passar, afirmou que o monte parecia estar com iterícia por apresentar 
aquela cor amarelada. 
------------------ 
- O que vamos fazer? - perguntaram os moradores ao Senhor Ambrósio. 
----------------- 
- O melhor é consultar o Sábio  Branco das Nuvens que vive nos montes - 
respondeu o Senhor Ambrósio.  
------------------ 
O Senhor Ambrósio e mais alguns moradores fizeram-se à estrada, na carroça 
das flores azuis, e foram ao encontro do Sábio Branco das Nuvens. 
------------------- 
Quando chegaram perto do Sábio Branco das Nuvens, estavam todos muito 
preocupados e ansiosos. Queriam saber o que se estava a passar com o 
monte que agora era amarelo. Será que o Sábio os conseguiria ajudar a 
resolver o problema? 
------------------- 
- Boa tarde, Senhor Sábio Branco das Nuvens! Já viu o que aconteceu a um 
dos nossos montes da Aldeia da Felicidade? Está todo amarelo!… 
------------------ 
- Sim, amigos. Já tinha visto. Está com iterícia. Ficou coberto por milhares de 
pequenas flores amarelas e tem de ser tratado depressa, para não morrer! – 
esclareceu o Sábio. 
-------------------- 
- Em primeiro lugar, o melhor que têm a fazer é pedir a todos os moradores da 
Aldeia da Felicidade que se juntem e vão arrancar as milhares de flores 
amarelas que o cobrem. Só assim poderemos salvar o nosso monte! – 



aconselhou o Sábio. 
--------------------- 
- Mas, para que o monte fique bom temos de fazer mais alguma coisa. Acho 
que, para além da iterícia, pode estar a sofrer de um tumor e necessita de ser 
ajudado. Vou falar com as minhas amigas nuvens e pedir que deitem 
químiochuva no monte. Acredito que isso o irá ajudar – concluiu o Sábio. 
--------------------- 
Os moradores assim fizeram. Seguiram as orientações do Sábio Branco das 
Nuvens e foram até ao monte arrancar as milhares e milhares de flores 
amarelas que o cobriam. 
---------------------- 
Com o passar dos dias, o monte deixou de ficar amarelo e a esperança 
começou a nascer junto de todos os moradores. Já não existiam lágrimas. Só 
muita esperança e confiança no tratamento aconselhado pelo Sábio Branco 
das Nuvens. 
---------------------- 
A químiochuva começou a cair, dia após dia, e algo maravilhoso começou a 
acontecer. As árvores e as flores começaram a ficar lindas e verdejantes. Na 
Aldeia da Felicidade  todos choravam de alegria. 
---------------------- 
De tão contentes que estavam, resolveram dar uma festa e homenagear o 
Sábio Branco das Nuvens e todos os que ajudaram a recuperar o lindo monte 
da Aldeia da Felicidade. 
--------‐------------- 
Durante a festa, o Sábio Branco das Nuvens comentou:  
- Hoje, o nosso monte está mais bonito porque acreditou na sua cura. Nós só o 
ajudámos a conseguir essa vitória. Hoje, é novamente um monte lindo e 
verdejante. 
‐--------------------- 
Na doença é fundamental acreditar que conseguimos vencer e, para isso, 
devemos seguir todas as orientações dos Sábios Brancos das Nuvens. 
 


