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Conto: O país das delícias 

 

Um rei teve uma filha linda e toda perfeita que se apaixonou por um bravo cavaleiro, 

filho de um rei inimigo de seu pai. Como ela julgava que tal afeição não seria aprovada, a 

escondeu cuidadosamente e resolveu casar-se em segredo.  

Tão logo descobriu sua gravidez, temeu a fúria do rei, por ela e por seu filho. Então, 

fingiu estar indisposta, o que era verdade, mas inventou uma doença. Ela se manteve 

enclausurada em seus aposentos, se deixando ver pouco e indo com uma única confidente 

passear em seu jardim, onde, na parte mais baixa, havia um belo rio. 

A princesa estava muito preocupada com os cuidados da criança que nasceria. Ela 

não queria confiar-lhe o destino a ninguém e resolveu abandoná-la à sua própria sorte. Deu 

à luz um príncipe mais bonito que o Amor e, após ter banhado sua face de lágrimas, forçada 

pela necessidade, colocou-o caprichosamente em um berço de madeira ricamente entalhada, 

vinda do lago mais lindo do mundo. Adornou essa querida criança de joias e roupas preciosas 

e ordenou que sua confidente a colocasse no rio. 

Esse rio desaguava no mar. O berço foi levado com rapidez e felizmente parou nas 

redes de um pescador que, surpreso e radiante com um encontro tão milagroso, acolheu a 

linda criança. Ela foi alimentada pela mulher do pescador, que tomou para si seus ricos 

adornos. 

Ele o chamou de Milagre e o criou com todo o cuidado, mas de acordo com a rudeza 

de sua profissão. O menino cresceu tão perfeito e lindo que merecia ter outra vida que não 

essa à beira do mar e outra atividade que não a de pescador. Ele estava constantemente com 

suas redes ou com sua linha e seus anzóis, mas tinha olhos bem mais capazes para fisgar 

corações do que para fisgar peixes. 
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Aproximava-se de seus vinte anos e, conhecendo somente seu trabalho, um instinto 

natural o fazia imaginar que havia algo melhor para si. Numa manhã, quando todos os seus 

peixes estavam espalhados na beira do mar, ele teve fome e quis comer algumas das ostras 

que havia pegado. Elas eram tão boas naquela região que ele nem ligava para as finas ostras 

da Inglaterra. O príncipe as comia moderadamente e pegou uma maior que as demais. Como 

na outra mão ele tinha uma faca, a ostra se entreabriu sozinha e dela surgiu uma voz que o 

fez tremer “Ei! Meu pobre Milagre”, dizia essa voz, “não me abra, não me destrua, respeite 

minha concha que é tão bela e tão polida!”. 

O príncipe se assustou e pensou em soltá-la. “Não se surpreenda”, disse ela, 

“conserve minha vida e dê-me a liberdade. Retorne ao seu barco e navegue ao lado deste 

grande rochedo que está a duzentos passos daqui. Ali fiz minha morada, desejo que você me 

recoloque. Prometo-lhe uma boa recompensa”. 

Milagre era humano, e ficou divagando em seu barquinho, sempre segurando a ostra 

encantada. “Mas quem deu-lhe a capacidade de falar?”, disse ele. “Ora, meu filho”, responde 

ela, “são grandes maravilhas que não lhe interessam. É suficiente saber que em breve eu o 

tornarei um homem incomparável. Peço apenas quinze dias, durante os quais você virá me 

ver. Você é encantadoramente lindo e tem o porte de um herói. Ensinar-lhe-ei todo o 

conhecimento que um grande príncipe deve saber. Você também é um príncipe, não 

acredite ser o filho de um miserável pescador. Assim, eu desejo lhe fazer merecedor de reinar 

e você reinará se me deixar conduzi-lo. Coloque-me, coloque-me aqui, eis meu palácio! 

Adeus, jovem Milagre, até amanhã”. 

Pode-se imaginar que Milagre ficou muito surpreso com tantas coisas admiráveis. 

Ele não dormiu a noite toda e ao amanhecer, sem pensar se a ostra ainda desfrutava das 

doçuras do sono, embarcou e correu para o rochedo. Ele a chamou com toda a 

desconsideração de um jovem homem impaciente. E de uma cavidade do rochedo surgiu 

um clarão brilhante. A ostra apareceu. 

Para abreviar meu conto, direi que ele foi vê-la quinze dias seguidos e ao final desse 

período ele foi o mais sábio, o mais polido e o mais galante príncipe do mundo. Ele tinha 

vergonha de relembrar de sua situação e implorou à ostra que o conduzisse a grandes 

aventuras. 
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“Meu filho”, ela disse, “com meus conselhos desejo fazê-lo adquirir um reino e dar-

lhe a mais encantadora princesa que já existiu. Mas a conquista de um e de outro deve ser 

feita de uma maneira única”. 

“Escute-me: existe no universo um país chamado o país das delícias, você não o havia 

visto quando lhe apresentei a geografia, ele não está nos mapas, isso é um mistério. Você 

compreenderá, pelo nome desse país, que ele tem todas as belezas reunidas. Deixe-se levar 

por sua imaginação, ela habitará ainda mais abaixo e não saberá passar pelos encantos que 

compõem esse agradável império”. 

A soberana daqueles encantadores lugares se chama Favores e nasceu das mais 

perfeitas graças que já existiram. Esse império é pouco habitado, seus habitantes são 

parecidos com deuses e a princesa é divina. O país é uma pequena península e é separado do 

país dos Avanços apenas por uma muralha de leite que toca os céus. Parece não ser nada, 

mas ainda assim é tudo, que nem mesmo o bronze e o ferro são mais fortes, e os pássaros 

não se comunicam entre um reino e outro. 

Também há uma princesa no reino dos Avanços que os concede todos para receber 

aqueles que almejam aportar no País das Delícias. Lá chegamos apenas por mar. Essa 

princesa tem um falso ar de Favores, e muitas pessoas se contentam com ela, pensando ser 

Favores. 

O mar que circunda quase todo o país das Delícias está cheio de aventureiros que 

procuram sua costa feliz. Mas é muito difícil entrar nele, e poucos dos que tiveram a 

felicidade de ali chegar, tiveram uma longa estada”. 

“Pegue”, continuou a ostra, “este traje que é mais elegante que deslumbrante, ele 

está preso a este ramo de coral. Aqui estão linhas e anzóis, e neste recipiente de âmbar cinza 

você encontrará sua comida. Coloque tudo isso em seu barquinho e o deixe ir, ele irá parar 

quando for a hora. E quando eu o julgar feliz, irei vê-lo. Adeus, meu filho”. 

A ostra voltou para o rochedo e o lindo Milagre ajeitou seu traje, pegou seu 

recipiente e suas linhas e deixou seu barco ir ao sabor do vento e da sorte. 

Após alguns dias de viagem, numa manhã quando acordou, pareceu-lhe que o ar que 

respirava estava mais puro que de costume. Ele avistou a terra, uma terra que causou alguma 

emoção em seu coração. As árvores eram altas e verdes e mil pássaros de uma plumagem 

rara e de canto harmonioso ressoavam por todo o litoral. Mas o que Milagre não avistou no 
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mar! Ele viu de longe uma frota magnífica, da qual mais tarde foi um poderoso imperador 

que fez esforços inúteis para atracar no país das Delícias. Ele viu embarcações magníficas 

que pouco progrediam. Observou em alguns barcos muitas damas encobertas por véus que 

não puderam desembarcar e estavam incógnitas. Notou um número incontável de homens 

bem feitos que tentavam em vão desembarcar nesse encantador país. 

“Oh! O que farei?”, gritou o príncipe Milagre. “Como, sozinho? E de que maneira 

entrarei em um país onde já desejo avidamente estar?”. 

Seu barco fez a volta por si só. E, pegando um caminho peculiar, permaneceu ainda 

um dia a navegar. Deixando para trás todos aqueles barcos, ele não tinha muito o que ver, 

até que seu barco parou em um lugar solitário e muito agradável. Milagre não sabia se 

desembarcaria, se ousaria desembarcar nesse país encantador. Ajustou seus anzóis e se 

divertiu pescando, enquanto tomava sua decisão. E da maneira como estava, um barulhinho 

o fez virar a cabeça. Avistou entre algumas árvores uma pessoa tão encantadora, que por um 

pressentimento muito real ele não tardou a tomá-la por Favores. Ela também passeava de 

maneira solitária. 

“Se não é uma deusa”, disse o príncipe, “você deve ser Favores”. “Sou esta que você 

diz”, responde ela com um sorriso encantador. “Mas, agradável pescador”, continua, “você 

pegou alguma coisa boa? Jogue mais um pouco sua linha”. O príncipe obedeceu, todo 

confuso, e quando ele a retirou, seus anzóis estavam todos carregados de pedrarias, as mais 

raras e mais lapidadas. Favores ficou fascinada e o príncipe, admirado. Ele as colocou aos pés 

da princesa ao mesmo tempo que ali se atirou. “Eu aspiro a outros tesouros”, disse ele. “E 

após ser atingido pelo esplendor de seus encantos, eu só posso amá-la”. 

“Muitos outros me amam”, respondeu a princesa, “eu só posso me entregar ao mais 

fiel. Nós o somos por um tempo, mas não para sempre. É por essa razão que ninguém me 

possui senão imperfeitamente. É maravilhoso adentrar no país das Delícias. Aqui está você, 

tema não permanecer por muito tempo”. 

Dizendo essas palavras, ela começou a ir embora. O príncipe quis segui-la. “Eu não 

saberia viver com você”, ela disse. Partiu e o príncipe, querendo detê-la, ficou com uma de 

suas fitas na mão. A fuga dela foi tão rápida e repentina que ele permaneceu assustado sem 

que pudesse dar um passo. “Ágil Favores” exclamou ele, “você foge tão rápido que a perco 
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assim que a vejo”. A essas palavras, ele se encontrou em um barco e, o que quer que pudesse 

fazer, não lhe foi possível retornar a nenhum porto. 

Não era o mesmo barco que o havia conduzido por essa região. Esse era mais limpo 

e mais confortável, tinha um quarto com uma cama para que ele pudesse repousar quando 

a fantasia o agarrasse. Dois jovens rapazes o conduziam e tinham o cuidado de oferecer a 

Milagre tudo o que era-lhe necessário. Todos os dias ele tinha um traje novo, o que era 

essencial para agradar a maior parte das mulheres. 

O príncipe bem sabia, então tinha grande cuidado ao se vestir. 

Passou muito tempo apenas avistando o reino das delícias e a desejar a encantadora 

Favores. Mas não passou disso, ele não podia desembarcar. Ele acreditou lá aportar, mas era 

o reino dos avanços. A rainha estava no porto. De longe, ele imaginou ser Favores e correu 

ao seu encontro, não encontrando nenhum impedimento. Ela o recebeu da maneira mais 

prestativa, pela qual ele não esperava. 

Ele ficou atônito quando percebeu sua confusão. “Ah! Não é a divina Favores”, disse 

todo fora de si. Avanços ficou contrariada, mas não era do seu feitio rejeitar as pessoas. Ela 

se humilhou diante de Milagre, mas isso não o tocou. Ela tinha um certo ar de quem, por 

vezes, parecia muito encantadora. Vista de certo lado era muito agradável, mas por outros 

era repugnante. Ela não agradava nada às pessoas de gosto sensível e delicado. 

O príncipe Milagre logo deixou o país e a rainha. Retomou seu barquinho e no outro 

dia recebeu um adereço da parte da rainha dos Avanços. Nos dias que se seguiram ela 

continuou a pressioná-lo, não a satisfazê-lo. 

Ele sempre procurava alguma entrada propícia ao país das Delícias e, como sempre 

acontece, encontrou-a quando menos esperava. Viu apenas um povo encantador, jovem e 

bonito. Alguns eram alegres, outros frios, escondiam os mais deliciosos contentamentos. 

Não existiam muitos nativos e era raro que os estrangeiros passassem muito tempo 

lá. A terra produzia por si só, sem o auxílio de técnicas. Não existia nenhum tipo de operário 

e grandes comércios, de tudo o que se podia desejar era encontrado nesse belo país. Não se 

via nenhuma cidade, mas magníficos palácios com jardins de uma beleza extraordinária. 

Milagre não pôde aproximar-se do palácio de Favores, havia muitas sentinelas por passar, o 

das Carícias estava à porta de seus aposentos. 
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Ele foi bem alojado, como podemos imaginar, mas via Favores apenas de longe. E 

ficou admirado de sentir uma eterna primavera nesse encantador país. Mas se diz que mesmo 

a coisa mais amada do mundo, se existisse sempre, entediaria horrivelmente a alma e o 

temperamento do homem que ama a diversidade. Havia em muitas partes do país um calor 

excessivo e em outras um grande frio; tudo isso para satisfazer os voluptuosos. O jovem 

Milagre lá quis ir. Quando começou a sentir calor, viveu ao redor da floresta ou nos prados, 

em maravilhosas tendas onde podia saborear o frescor. Rios de água perfumada ofereciam 

um banho agradável, e tudo o que a imaginação humana inventou de vívido e delicado ali 

se encontrava. 

Nos lugares em que o frio dominava havia grandes praças públicas onde vários 

espetáculos eram encenados, e palácios muito lindos onde se faziam bailes, e aposentos 

particulares com boas lareiras com madeiras perfumadas. As velas que iluminavam eram 

feitas dessas resinas preciosas produzidas somente na Arábia. E as camas eram aquecidas 

com uma leve brasa de grãos de coentro. 

Não se temiam os vapores nesse país, e a causa disso era desconhecida. 

Finalmente, o lindo Milagre se aproximou de Favores. Ela o fez imaginar que se 

entregaria à sua perseverança se continuasse de maneira tão proba a persuadir sua fidelidade. 

Ele ficou pouco com ela e, forçado mais uma vez a retornar ao seu barquinho, vagou por 

muito tempo, e os castelos que fazia na Espanha foram seu único consolo. 

A ostra auspiciosa, que o havia ajudado até então, não era uma ostra qualquer. Ela 

tinha a mesma origem de Vênus, nasceu no mesmo momento e da mesma maneira. Ela 

reinava no mar, como a deusa na terra, e era muito poderosa ao lado de sua irmã. Ela amava 

Milagre, o olhava como uma criança das águas, que desejava fazer feliz. Ela dispôs tudo a 

seu favor. 

Ele voltou ao país das Delícias e dessa vez ele ria por inteiro. Todos os habitantes 

vieram ao seu encontro, com chapéus de rosas em suas cabeças e jogando flores em seu 

caminho, perfumavam sua passagem, assim como fizeram anteriormente ao grande 

Alexandre. Ele não era tão grande quanto esse, mas foi mais feliz. 

Mil sons encantadores se elevaram até os céus quando, através de uma agradável 

multidão, ele percebeu a carruagem de Favores. Eis como era sua tripulação.  
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Essa carruagem era forrada de um magnífico tecido em piquê amarelo, matelassê e 

repleto dos mais raros aromas. O cinamomo dos antigos não foi esquecido. As cortinas eram 

de couros perfumados, amarradas com cordões amarelos e prata; por essa cor percebe-se 

que a princesa devia ser morena. Os espelhos laterais eram de um único diamante. Não havia 

nenhum à frente, pois o amor era o cocheiro e nada deveria separar Favores do Amor. O 

prazer estava vestido de escravo perto desse deus, pois ele sempre o toma como tal, ainda 

que obtenha tudo dele. Oito lindos cavalos cobertos de pó do Chipre puxavam Amor e os 

que o seguiam. O momento propício servia de condutor e os prazeres precediam e seguiam 

essa admirável carruagem. Favores nela estava sentada e se apoiava um pouco na Modéstia, 

que estava perto. As graças estavam à porta e a mais bonita delas, entre seus joelhos. 

Toda essa brilhante tripulação parou em frente ao amável Milagre e Modéstia cedeu-

lhe seu lugar. Favores foi ao seu encontro a pedido do Amor. Nasceram encantadores frutos 

de uma união tão desejada. O príncipe foi feliz pelo resto de sua vida, sempre nas delícias e 

sempre saciado por favores. 

Ele morreu bem velho e na hora da morte sua vida lhe pareceu apenas um momento. 

Favores dedicou-se aos outros, ela faz a felicidade dos mortais. 

 

Feliz quem pode receber-lhe, 

Favores, dominada por um coração fiel 

e terno, 

Você se faz esperar tempo eterno, 

E com muita dificuldade podemos manter-lhe 

 

 

Comentários da tradução 

 

Primeiramente, gostariamos de comentar a respeito da tradução do nome dos  

personagens. O primeiro recebe o nome que lhe define: Huître. Assim, não obtivemos 

problema em traduzi-lo e mantivemos a simples tradução do substantivo: Ostra. Os 

outros três tem como nomes os adjetivos que os qualificam: Faveur, Avances e Miracle. 

Pelo fato do correspondente em português ser de outro gênero, optamos por traduzir no 

plural o nome do primeiro desses três personagens. O gênero permaneceu o mesmo, mas 
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desta forma o nome ficou com a mesma terminação de outros dois nomes femininos: 

Dolores e Dores e, consequentemente, encaixou-se melhor na língua-alvo. O segundo 

nome, Avances, constituiu-se um problema. Mantivemos a tradução no termo mais 

próximo do português – Avanços – pelo simples fato de que as outras opções, Saliente e 

Investida, constituiriam-se uma explicitação de uma possível leitura do conto, não 

deixando margem para outras leituras. O último, Miracle, não causou grande problema, 

visto que o correspondente em português, Milagre, tem o mesmo gênero. Nos três casos 

mantem-se a alegoria inerente ao nome no original. 

Outro ponto que merece ser abordado aqui diz respeito ao pronome pessoal da 

2ª pessoa do plural (ou do singular) – vous. Nesta tradução, preferimos traduzi-lo por você 

pelo simples fato de que fica entre o informalismo do tu e o formalismo do vós (ou 

senhor/senhora), permitindo um texto leve. 

No trecho que segue abaixo, o esforço de tradução foi para que o leitor do texto-

alvo tivesse a mesma impressão que o leitor do texto fonte tinha, ou tem. Por isso, traduzi-

lo simplesmente por berço em madeira da China não surtiria o efeito desejado de algo 

especial e de valor, que é inerente ao objeto citado no texto fonte. Dessa forma, a opção 

encontrada foi alterá-lo de forma a agregar as características desse berço à tradução. 

 

[...] elle le fit mettre bien proprement dans un berceau 

de bois de la Chine, [...] 

[...] colocou-o caprichosamente em um berço de 

madeira ricamente entalhada, [...] 

 

No próximo trecho, s'enrichit de ses dépouilles não poderia ser traduzido 

simplesmente por se enriqueceu de seu espólio, uma vez que os bens que estavam com a 

criança não eram oriundos da morte de um familiar, nem tomados durante uma guerra. 

Isso poderia gerar uma dúvida no texto-alvo que não há no texto-fonte. Desta forma, 

optou-se por tomou para si os ricos adornos da criança, fazendo, assim, referencia ao 

trecho anterior que diz que “Ela adornou essa querida criança de joias e roupas preciosas 

[...]”. 

 

[il] [...] le fit nourrir par sa femme, et s'enrichit de ses 

dépouilles. 

Ela foi alimentada pela mulher do pescador, que 

tomou para si seus ricos adornos. 
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No trecho abaixo, o esforço tradutório foi para manter a repetição da palavra 

prendre. Contudo, seu primeiro equivalente, pegar, soava estranho na língua-alvo. Para 

resolver esse problema tradutório, recorremos ao vocábulo fisgar, o que permitiu manter 

a repetição e o sentido da língua-alvo. 

 

[...] mais il portoit des yeux bien plus capables de 

prendre des cœurs, que tout ce qu'il employoit pour 

prendre des poissons. 

[...] mas tinha olhos bem mais capazes para fisgar 

corações do que para fisgar peixes. 

 

No trecho a seguir, o problema tradutório estava na palavra déjeuner. Como não 

era possível saber se a autora se referia ao almoço ou a primeira refeição do dia, decidimos 

por utilizar comer, palavra mais genérica que não prejudicou o entendimento do texto na 

língua-alvo. 

 

[...] il eut assez d'appetit pour vouloir déjeuner de 

quelques huîtres qu'il avoit prises. 

[...] ele teve fome e quis comer algumas das ostras 

que havia pego. 

 

Neste excerto, houve necessidade de troca da construção comparativa e 

consequente troca de ordem da frase. Isso se deve ao simples fato de que na língua 

portuguesa não é comum comparações com menos. 

 

[...] cet habit qui est moins superbe que galant [...] [...] este traje que é mais elegante que deslumbrante 

[...] 

 

De acordo como o dicionário Tresor de la Langue Française, nœud d'épée é um 

nó de fitas que os homens usavam como adorno e como proteção de sua espada. Dessa 

forma, traduzi-lo literalmente não faria sentido algum para o leitor brasileiro, além de 

causar um possível estranhamento. Outra possibilidade seria inserir a explicação no texto-

alvo, mas ainda assim haveria um possível estranhamento. Por isso, preferimos traduzir, 

genericamente, como adereço. 

 

[...] dès le lendemain il reçut un nœud d'épée de la part 

de la reine des Avances [...] 

[...] no outro dia recebeu um adereço da rainha dos 

Avanços. 
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No trecho seguinte, preferimos não especificar o tipo de madeira utilizada, pois a 

maior parte dos leitores da língua-alvo não tem conhecimento de que aloés e calambucos 

são árvores odoríferas provenientes da Ásia. Dessa forma, preferimos generalizar utilizando 

apenas madeiras e acrescentar a qualidade delas à tradução. 

 

[...] des appartemens particuliers, avec de bons feux de 

bois d'aloës e de calambour [...] 

[...] aposentos particulares com boas lareiras com 

madeiras perfumadas. 

 

Outro termo que não diria nada ao leitor de língua portuguesa, se traduzido 

literalmente: peaux d'Espagne. De acordo com o Trésor de la langue française, peau 

d’Espagne eram couros tratados com matérias perfumadas. A expressão “couros da 

Espanha” não daria essa ideia de algo tão especial. Por isso, optamos por traduzi-lo 

conforme abaixo. 

 

[...] les rideaux étoient de peaux d'Espagne [...] [...] as cortinas eram de couros perfumados [...] 

 

No trecho seguinte, a tradução literal de l’heure du berger não faria nenhum 

sentido, contudo, traduzi-la por a hora em que um amado encontra o outro favorável à 

seus votos também geraria dúvidas e/ou mal entendidos. Por isso, preferimos traduzir 

apenas como no exemplo abaixo. 

 

[...] l'heure du berger servoit de postillon, e les plaisirs 

précédoient e suivoient cette calèche admirable. 

O momento propício servia de condutor e os 

prazeres precediam e seguiam esta 

admirável carruagem. 

 

Em todo o texto meta houve acréscimo de aspas nas falas dos personagens, as 

quais não constavam no texto original. No processo tradutório, algumas vezes houve 

necessidade de utilizar inversões na ordem de frases para que pudessem fazer sentido, 

adequar-se à sintaxe da língua portuguesa, ou ainda, facilitar sua leitura, deixando a frase 

mais direta, conservando o sentido original, conforme alguns exemplos abaixo. 

 

Le prince fut tout le reste de sa vie heureux [...] O príncipe foi feliz pelo resto de sua vida [...] 

La jouissance étoit auprès de ce dieu, habillée en esclave 

[...] 

O prazer estava vestido de escravo perto desse 

deus [...] 
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Nesse último exemplo, a troca da ordem permitiu não haver dúvidas quanto ao 

personagem que estava vestido de escravo. No texto-fonte não havia dúvida, posto que as 

palavras jouissance e dieu (l’Amour) são de gêneros diferentes e a concordância de gênero 

do verbo habiller deixa claro de quem se tratava, o que não era possível em português, já 

que prazer e deus (Amor) são do mesmo gênero.  

Tentamos, na medida do possível, manter as hipérboles e o léxico imagético, 

inerentes à corrente chamada Preciosismo, em voga na França do século XVII. Outra 

característica da época eram as frases longas. Neste trabalho, houve a necessidade de 

muitas vezes alterar a pontuação e até mesmo modificar a extensão das frases, pois 

entendemos que elas comprometem a leitura e a compreensão do texto, o que não 

acontecia à época em que foi escrito. 

Por fim, para a moral do conto, composta de um quarteto, optoamos apenas por 

seguir o sentido dos versos e manter a rima (emparelhada/interpolada), sem levar em 

consideração a métrica. 

 

 

Dicionários Consultados 

 

AULETE. Dicionário digital de língua portuguesa. Disponível em: 

<http://www.aulete.com.br/>. 

 

CENTRE NATIONAL de Ressources Textuelles et Lexicales – CNRTL. Disponível em: 

<https://www.cnrtl.fr/definition>. 

 

LAROUSSE. Dictionnaire de français. Disponível em: <http://www.larousse.fr/ 

dictionnaires/francais>. 

 

DICIONÁRIO PRIBERAM da Língua Portuguesa. Disponível em: <http://www.priberam. 

pt/dlpo/Default.aspx>.  

 

TRÉSOR de la langue française informatisé. Dictionnaire de la langue française. Disponível 

em: <http://atilf.atilf.fr/>. 

 

 

Publicado em 25 de agosto de 2019. 

http://h
http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais
http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais
http://h


Antologia dos contos de fadas franceses de autoria feminina do século XVII. Charlotte-Rose 
Caumont de La Force. André Luís Leite de Menezes. Jaqueline Sinderski Bigaton. Janny 
Fioravante. ISBN: 978-85-5581-046-6 
 

Antologia dos contos de fadas franceses de autoria feminina do século XVII. ISBN: 978-85-
5581-046-6 

 

 


