A Galinha Sonhadora
Era uma vez uma galinha, que vivia em cima de uma árvore.
Sonhava pôr ovos de chocolate, para dar e alegrar os meninos na Páscoa,
mas não conseguia, porque os ovos que punha eram sempre normais. Por
isso, andava muito triste e a chorar pelas ruas.
Um dia, encontrou um carneiro cor de chocolate, que também
andava muito triste porque todos os anos, na época da Páscoa, tinha que
fugir dos meninos que o queriam comer porque pensavam que era de
chocolate. Então, pensaram em ir procurar ovos de Páscoa na cidade de
Pinhel para darem a todos os meninos.
Procuraram, procuraram, mas não encontraram nenhum ovo.
Então, resolveram pedir ajuda na casa do povo, onde foram muito bem
recebidos, mas só tinham amêndoas para lhes dar e disseram-lhes para
irem à Rádio Elmo, porque eles sabem de tudo. Correram para a rádio e
voltou a alegria, porque receberam muitas pistas e o sonho podia tornarse realidade… saíram da rádio e foram à conservatória, onde lhes disseram
que só os bombeiros os podiam ajudar, pois ajudam sempre quem precisa,
mas desta vez, disseram que só ajudam em caso de incêndio, acidente,
doença e não em caso de guloseimas que só fazem mal à saúde.
Desanimados e tristes dirigiram-se à casa de São Luís onde pediram
ajuda a Deus rezando com muita fé.
Mais alegres e confiantes passaram no pelourinho onde
encontraram bolos de Páscoa e água para matar a sede. Agora estavam
muito melhor… de barriga cheia e com muita energia para continuarem a
procurar. Dirigiram-se à Câmara Municipal e logo à entrada estavam dois
ovos enormes, lá dentro um mapa que indicava o sítio onde os ovos de
chocolate estavam escondidos mas era preciso passar: no bar da Câmara,
no gabinete de CPCJ e dos engenheiros para ensinarem a ler o mapa que
lhes indicou o caminho para as torres do castelo, onde avistaram
Trancoso, Mêda, Quinta Nova, Figueira de Castelo Rodrigo e a Vila das
galinhas de chocolate. Correram para lá e encontraram muitos, muitos

ovos de chocolate, que davam para satisfazer os desejos de todos os
meninos de Pinhel. Começaram a encher sacos, mas perceberam que não
conseguiam carregá-los e distribuir os ovos por todos os meninos. Então
foram à biblioteca pedir ajuda onde lhes disseram para pesquisarem na
internet e em livros, qual seria a melhor forma de fazer chegar os ovos a
todos os meninos e descobriram que só os correios os podiam ajudar.
Chegaram aos correios e disseram:
- “ É bom ter amigos!” - e pediram ajuda para distribuir os ovos.
Todos os carteiros se dirigiram com eles à Vila do chocolate carregaram as
carrinhas e foram pelas ruas de Pinhel e às casas de todos os meninos dar
ovos de chocolate.
Assim realizaram o seu sonho e transformaram esta Páscoa na páscoa
mais doce e alegre de todo o mundo. Onde os meninos, muito alegres,
gritaram:
- Viva a galinha sonhadora! … Viva o carneiro de chocolate!..
- Viva a galinha sonhadora! … Viva o carneiro de chocolate!..
A cidade de Pinhel passou a chamar-se cidade dos Ovos de Chocolate.
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