À procura dos ovos especiais

Numa linda manhã de primavera, a galinha Sarapintada empoleirada numa
árvore descobriu que tinham desaparecido do seu ninho todos os ovos.
Rapidamente, saltou da árvore que estava no pátio da escola e foi ao
encontro de um grupo de meninos, do 2º ano da Turma E, que também eles
estavam à procura de símbolos da Páscoa e de ovos especiais.
Juntou-se a eles e prometeram ajudar-se mutuamente. Ela ajudaria os
meninos a encontrar os símbolos e eles, os seus ovos especiais.
No caminho, junto de uma fonte viram a imagem de Nossa Senhora com uma
luz especial e encontraram uma vela. Os ovos especiais, procuraram, procuraram,
mas nada encontraram. Resolveram ir aos Correios a enviar uma carta aos meninos
do Jardim de Infância perguntar se tinham visto os seus ovos. Aproveitaram e
desejaram-lhes uma Boa Páscoa.
A Galinha Sarapintada sempre que pensava nos seus ovos especiais sentia-se
cada vez mais triste e os meninos não a podiam consolar.
Ao passar próximo da Biblioteca Municipal decidiram entrar e procurar junto
dos livros pistas que lhes indicassem onde estaria o que procuravam. Mas nada de
nada.
Já apressados chegaram à Câmara Municipal onde descobriram um Ovo
Gigante muito colorido. Não era seu! No entanto levaram-o pois poderia ser útil.
A galinha Sarapintada pensou, pensou onde poderia continuar a procurar os
seus ovos e disse aos seus amigos:
- Já sei. Vamos à Torre Norte do Castelo. Nesse local podemos avistar tudo.
Tenho a certeza que vamos encontrar os meus ovos perdidos.- disse a galinha
Já no interior da Torre nada de ovos. Continuou a procurar e encontrou uma
cenoura muito apetitosa bem recheada. De repente, aproximou-se dela um coelho
simpático, era o Coelho Samuel.

A galinha contou-lhe a sua história e o coelho rapidamente decidiu ajudá-la.
Como foi muito simpático a galinha ofereceu-lhe a cenoura encontrada.
Contente, com a ajuda do coelho, e dos seus amiguitos, em pequenos voos e
ele aos saltitos, partiram em busca dos ovos desaparecidos.
Passaram pelo Posto de Turismo onde dão informações, mas sobre o
desaparecimento dos ovos, nada sabiam.
Já bastante cansada, a galinha pensou desistir da procura dos seus ovos. O seu
amigo, o Coelho Samuel animou-a e, juntos, descobriram ao lado do pelourinho um
lanche delicioso que num instante todos devoraram.
De repente, começou a chover e a Galinha Sarapintada avistou a igreja de São
Luís para onde foram todos rapidamente.
- Que bela igreja!- disse o Coelho Samuel.
Qual não foi o seu espanto quando viram alguém que se aproximava deles.
Era uma senhora que lhes perguntou o que faziam ali. A galinha contou-lhe a sua
história, mas ela não a podia ajudar. Sugeriu-lhes que fossem baptizados e eles
aceitaram.
Saíram da igreja bastante encorajados, passaram pela Junta de Freguesia para
pedirem um atestado de residência, pois ouviram dizer que, se o não fizessem,
jamais poderiam continuar a viver na cidade de Pinhel.
Foram rapidamente atendidos e, a Galinha Sarapintada disse aos meninos e
ao Coelho Samuel, para irem aos Bombeiros, porque como ajudam muitas pessoas,
quase de certeza que os ajudariam a encontrar os ovos perdidos.
Ao chegarem à porta ficaram todos surpreendidos porque foram recebidos
pela Coelha Manuelita, uma grande amiga. Contaram o sucedido e logo souberam
que ali ninguém os podia ajudar.
A Coelha Manuelita aconselhou-os a fazerem um pedido na Rádio Elmo.
Como estava a decorrer o programa “a Voz da Escola” eles foram até lá e a galinha
pediu ajuda:
Eu sou a Galinha Sarapintada,

Perdi os meus Ovos Especiais!
Apenas encontrei um
Será que algum ouvinte
Me pode encontrar mais?
Sairam dali e regressaram à escola. Os meninos foram em direcção à
árvore onde costumava estar a Galinha Sarapintada e descobriram junto do tronco
um ninho enorme repleto de ovos coloridos. Foram imediatamente ter com a
galinha e disseram-lhe que tinham encontrado os seus Ovos Especiais.
A Galinha Sarapintada, o Coelho Samuel, a Coelha Manuelita e os meninos
foram para o pátio da escola e comeram os ovos. A festa da Páscoa estava a chegar
e os Ovos Especiais eram feitos de chocolate com vários sabores.
O que terá acontecido ao Ovo Gigante?
Ficou no edifício da Rádio Elmo………
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