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Em uma aldeia nas encostas do Monte Quênia na Africa
Oriental, uma menininha trabalhava no campo com sua
mãe. Seu nome era Wangari.

• • •

在東⾮肯尼亞⼭的⼭腰上，有⼀座⼩村莊，村莊裡有⼀個⼩⼥
孩和媽媽⼀起在⽥裡勞作，這個⼥孩叫旺加⾥。
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Wangari adorava estar ao ar livre. Na horta da sua família,
ela arava o solo com seu machete. Ela pressionava as
pequenas sementinhas na terra quentinha.

• • •

旺加⾥很喜歡呆在戶外。在她家的農⽥裡，旺加⾥⽤彎⼑劈開
⼟地，把⼩種⼦播撒到溫暖的泥⼟裡。
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Sua hora do dia favorita era depois do pôr do sol. Quando
ficava tão escuro que não enxergava mais as plantas,
Wangari sabia que era hora de ir para casa. Ela caminhava
pelas trilhas estreitas entre os campos, atravessando rios
enquanto seguia.

• • •

她⼀天中最喜歡的時候就是⽇落時分。當天⿊了，看不到花花
草草時，旺加⾥就知道她該回家了。她⾛在農⽥裡的⼩路上，
還要過幾條河。
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Wangari morreu em 2011, mas podemos lembrar dela
cada vez que avistarmos uma árvore bonita.

• • •

旺加⾥在2011年去世，但是每次我們看到⼤樹時，都會想起這
位傑出的⼥性。
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Wangari era uma criança esperta e mal podia esperar
para ir à escola. Mas a sua mãe e seu pai queriam que ela
ficasse ajudando em casa. Quando completou sete anos
de idade, seu irmão mais velho convenceu seus pais a
deixarem ela ir à escola.

• • •

旺加⾥是個聰明的孩⼦，她迫不及待地想要去上學，但是她的
⽗⺟希望她能在家，幫著幹農活。當旺加⾥七歲的時候，她的
哥哥說服了⽗⺟，讓旺加⾥去上學。
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Wangari trabalhou duro. Pessoas de todo o mundo
reconheceram e lhe deram um prêmio famoso chamado
Prêmio Nobel da Paz. E ela foi a primeira mulher africana
a receber esse prêmio.

• • •

旺加⾥努⼒⼯作，引起了全世界的注意，⼈們授予她諾⾙爾和
平獎，她是⾮洲第⼀位獲得這份殊榮的⼥性。
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Ela gostava de aprender! Wangari aprendia cada vez mais
e mais com cada livro que lia. Ela estava tão bem na escola
que foi convidada a estudar nos Estados Unidos da
América. Wangari estava empolgada! Ela queria conhecer
mais sobre o mundo.

• • •

旺加⾥太喜歡學習了。旺加⾥讀了很多書，學到很多知識。她
的成績⾮常好，最後收到了美國⼤學的錄取信，邀請她去美國
讀書。旺加⾥太興奮了，她真想去世界各地⾛⾛看看。
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Com o passar do tempo, as novas árvores cresceram e
formaram florestas, e os rios começaram a fluir
novamente. A mensagem de Wangari se espalhou pela
África. Hoje, milhões de árvores cresceram das sementes
de Wangari.

• • •

時光⾶逝，⼩樹⻑成了參天⼤樹，⼜匯聚成了森林，河⽔穿流
⽽過。旺加⾥的辦法傳遍了⾮洲。今天，因為旺加⾥當初的種
⼦，已經⻑出了幾百萬棵⼤樹。
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Na universidade Americana Wangari aprendeu várias
coisas novas. Ela estudou sobre as plantas e como elas
cresciam. E lembrou-se de como ela cresceu: brincando
com seus irmãos debaixo da sombra das árvores nas
belas florestas quenianas.

• • •

在美國的⼤學裡，旺加⾥學到了很多新鮮事物。她研究植物，
以及它們的⽣⻑過程。她想起她⾃⼰是怎麼⻑⼤的：她和兄弟
們在美麗的肯尼亞森林裡玩耍。
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Wangari sabia o que fazer. Ensinou as mulheres a
plantarem árvores com as sementes. Elas vendiam as
árvores e usavam o dinheiro para cuidar de suas famílias.
As mulhers ficaram muito felizes. Wangari ajudou-as a se
sentirem poderosas e fortes.

• • •

旺加⾥知道⾃⼰要做什麼。她教婦⼥們如何⽤種⼦種出⼤樹。
婦⼥們賣樹賺錢，補貼家⽤。婦⼥們都很⾼興。旺加⾥使她們
覺得⾃⼰變得堅強勇敢了。
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Quanto mais aprendia, mais ela percebia o quanto amava
o povo do Quênia. Ela queria que as pessoas fossem
felizes e livres. Quanto mais aprendia, mais se lembrava
de sua casa na África.

• • •

她學得越多，就越熱愛肯尼亞⼈⺠。她想要幫助肯尼亞⼈⺠過
上⾃由、快樂的⽣活。她學得越多，就越想念⾃⼰在⾮洲的家
鄉。
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Quando terminou seus estudos, retornou para o Quênia.
Mas seu país havia mudado. Grandes fazendas se
estendiam pelas terras. As mulheres não tinham lenha
para cozinhar. As pessoas estavam pobres e as crianças
estavam com fome.

• • •

當旺加⾥完成學業時，她回到了肯尼亞，但是她的祖國已經今
⾮昔⽐了。⼤地上建起了農場，婦⼥們找不到柴⽕做飯。⼈們
過著窮苦的⽇⼦，孩⼦們飢腸轆轆。
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