
 

O ovo de Páscoa 

 
 

Toca a alegrar que a primavera está a chegar! 

— Preciso de decorar o meu primeiro ovo de Páscoa — 

disse o coelhinho Saltitão. 

Todos os anos, o coelho que decorava o ovo vencedor ajudava o Coelho da Páscoa a 

esconder os ovos na manhã do Dia de Páscoa.  

Saltitão sonhara todo o ano com essa possibilidade.  

Agora era tempo de trabalhar para realizar esse sonho.  

Para onde quer que olhasse, via coelhinhos a decorar ovos magníficos.  

“Preciso de uma inspiração,” pensou.    

Foi então que viu a coelhinha Flora a plantar florzinhas selvagens nos ovos dela. “O 

Coelho da Páscoa vai adorar aquelas flores coloridas,” pensou, e logo começou a colher 

algumas.  

Em seguida, viu Betina, a bétula, a esculpir um ovo magnífico na sua casca.  

— Quem me dera ter alguma madeira para o meu ovo — disse em voz alta.   

— Aqui tens alguma — disse a arvorezinha, oferecendo-lhe um pedacinho macio e 

redondo de madeira.  

— Obrigado, Betina! — agradeceu Saltitão. 

 
O coelhinho continuava a saltitar quando sentiu um cheiro adocicado que o levou para 

fora da floresta. Era a Tia Sofia a decorar o ovo de chocolate dela com uma cobertura cremosa 

na forma de ondinhas e curvas.  

— Olá, Saltitão! — saudou, colocando alguns quadradinhos de chocolate no cestinho 

dele.  

— Que bom! Vou fazer um ovo tão doce que os bigodes do Coelho de Páscoa até se vão 

torcer todos! 

Em seguida, viu a Avó Irene a decorar um dos seus fabulosos ovos de histórias. Primeiro, 

fazia um desenho no ovo com um utensílio especial. Depois, mergulhava-o em potinhos com 

tinta amarela, verde, laranja e vermelha, e ia acrescentando outros desenhos.   

Saltitão nem queria acreditar no que via.  

— Nunca irei fazer um ovo tão bonito! — exclamou.  

A Avó Irene sorriu.  



— Tenta — convidou-o, dando-lhe um dos seus utensílios especiais.  

Saltitão continuou a sua caminhada e passou pelo jardim do João Coelhão, onde viu um 

ovo extraordinário. João pintara no ovo um retrato do Coelho da Páscoa tão realista que este 

parecia vivo.  

— Que fantástico! — admirou-se Saltitão.  

— Obrigado, Saltitão — agradeceu João Coelhão. — Já agora, porque não fazes uma 

pintura no teu ovo? — sugeriu, oferecendo potinhos de tinta e um belo pincel ao coelhinho. 

 
E Saltitão continuou o seu caminho, todo contente.  

De repente, o som de um ovo mecânico quase o fez saltar de pânico.  

— Ora, ora! Que ovo tão estranho! — admirou-

se.  

— Gostarias de fazer um igual? — perguntou 

Roberto. 

Saltitão bem tentou mas, quando mais tentava, 

mais partes e peças se acumulavam à sua volta.  

— Obrigado, Roberto, mas acho que devo fazer 

um ovo mais ao meu estilo. 

E Saltitão dirigiu-se para a floresta e deitou-se 

debaixo de uma árvore a pensar.   

“Isto de fazer um ovo de Páscoa é bem mais 

difícil do que eu imaginava. Acho que não preciso de 

ganhar o concurso. Basta-me fazer um ovo do qual me sinta orgulhoso!” pensou. 

 
De repente, os pássaros da floresta deram o alarme. Desorientada, a Mãe Melra fez um 

voo picado. Tinha caído um ovo azul do seu ninho, um ovo que ela precisava de chocar até o 

filhote estar pronto para sair da casca.  

Saltitão soube logo o que tinha de fazer quando viu o ovo caído junto das suas patinhas.  

Sentou-se com cuidado e cobriu o ovo 

com a sua pele fofa e quentinha.  

— Tomarei conta de ti da melhor 

forma que souber — murmurou. 

Aliviada, a Mãe Melra chilreou e foi 

tomar conta dos outros dois ovos que tinha 

no ninho.  

Saltitão nunca saiu de junto do ovo 

azul. Se o tempo estivesse quente, expunha-o 

com cuidado ao calor do sol. Se o tempo estivesse frio e chuvoso, mantinha-o seco e quente. 

Quando os animais selvagens passavam junto deles à noite, Saltitão aninhava-se e escondia-se 



por detrás dos fetos. Ouvia com frequência ruídos estranhos, mas nunca abandonou o seu 

posto.  

Os coelhos trabalhavam todos os dias nos seus respetivos ovos.  

Girinos transformavam-se em rãs, rebentos davam lugar a folhas… 

E a Páscoa aproximava-se cada vez mais.  

 
Chegou, finalmente, o dia em 

que os coelhos deveriam levar os seus 

ovos para o vale. Tinham-se esquecido 

completamente de Saltitão, que 

continuava calmamente sentado na 

floresta a chocar o ovo azul, e 

esperavam, ansiosos, pelo Coelho da Páscoa, que chegou junto deles numa bela carroça 

rodeada de neblina.  

O Coelho da Páscoa apeou-se e começou a inspecionar os ovos decorados um a um. 

— Não há dúvida de que me trouxeram os mais belos ovos do mundo. Contudo, existe 

um ovo muito especial que não está entre eles. 

Os coelhos entreolharam-se, admirados. De quem seria o ovo que faltava? 

— Encham a minha carroça com os vossos ovos maravilhosos. Trar-vos-ei o ovo de que 

vos falo. 

E desapareceu por entre as árvores.  

Regressou algum tempo depois com Saltitão, que 

tinha um aspeto pouco asseado.  

— O Saltitão tem um ovo de que se pode orgulhar. 

Tomou conta do filhote da Mãe Melra até ele poder sair 

da casca e ser devolvido à mãe. 

 
O Coelho da Páscoa colocou a casquinha azul no lugar de honra da carroça. Agora, sim, o 

Coelho da Páscoa podia partir.  

Todos os coelhos aplaudiram o ovo que lhes causara 

tanta surpresa.  

— Esta é a nossa melhor Páscoa de sempre, Saltitão! 

— exclamaram. 

E o coelhinho corajoso foi com o Coelho da Páscoa 

esconder os ovos que meninas e meninos iriam encontrar 

no Dia de Páscoa.  
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