A História da Caça aos Ovos

Mas que bela atividade
Nos havia de calhar,
Ir pelas ruas da cidade
Muitas pistas procurar!

Encontrámos uma Galinha
Toda bela e elegante!
Tinha como missão
Uma tarefa muito importante.

Orientar todos os grupos
Dando pistas a seguir,
Para todos os meninos
Se poderem divertir.

Umas vezes a correr
Outras vezes a saltar,
Percorremos muitas ruas
Para os ovos encontrar.

Fomos ao Registo Civil
Pedir uma certidão,
E saímos de lá
Com uma cestinha na mão!

Com alguma chuva
Que teimava em cair,
Fomos à junta de Freguesia
Um atestado pedir.

Explicámos o assunto
E com muita persistência,
Deram-nos um saco de amêndoas
Em vez do atestado de residência.

No Jardim de Nossa Senhora
A pista estava bem escondida,
Mas conseguimos encontrá-la
Mesmo antes da partida!

Na Biblioteca foi fácil
Logo apareceram as amêndoas,
Para não perturbar o silêncio
Dos leitores e das pessoas.

Passámos nos Correios
Para uma mensagem enviar
Às nossas entidades
Sempres prontas a apoiar.

Finalmente, chegou a hora do lanche
Mas antes, à igreja tivemos de ir,
E nas escadas do Pelourinho
Lanchámos e até nos apeteceu sorrir!

Já estava perto a outra pista
Era a Câmara Municipal,
Onde encontrámos o mapa
Que nos levava ao monumento principal.

Era o castelo da cidade
Com as suas duas Torres,
E até lá conseguimos subir
E avistar muitos moradores.

O Coelhinho encontrou a cenoura
E mesmo lá no ciminho,
Comemos algumas amêndoas
Que foi mesmo um miminho.

Fomos ao Posto de Turismo
Já muito apressados,
Mas turistas não encontrámos
E o almoço já desejávamos.

Regressámos muito cansados
Mas felizes a valer,
Foi uma aventura divertida
Que não iremos esquecer.

É que a brincar também ajuda
A pesquisar e aprender
E conhecer outras vivências
Que nos ajudam a crescer.
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