
Feliz Natal! 

 

As férias de Natal estavam a aproximar-se. O Copinho e o Copão não conseguiam esconder 

o entusiasmo, pois em breve iam visitar os avós à terra natal: Mogadouro.  

Toda a família se juntou aos avós para passarem umas férias inesquecíveis. Foram todos 

juntos, num pequeno autocarro, pois assim aproveitaram ao máximo a companhia dos primos e 

também conseguiram poupar no combustível, bem como na emissão de gases para a atmosfera. 

Esta ideia tinha sido do Copão, claro! 

A viagem foi muito divertida e à chegada receberam o melhor abraço do mundo! Mogadouro 

estava coberto de neve e, na casa dos avós, já os aguardava o leite quentinho. Junto à lareira 

colocavam as novidades em dia.  

O Copinho parecia um pouco distraído, mas na verdade estranhava uns gorros verdes que 

passavam muito apressados lá fora. Pouco tempo depois, o Copinho, o Copão e os primos foram 

tentar descobrir o que se passava. Nem queriam acreditar nos que os seus olhos viam: os duendes 

do Pai Natal tentavam chegar à Mimosa, uma das vacas leiteiras da quinta do avô. Ainda um pouco 

incrédulos, perguntaram aos duendes o que se passava. Estes revelaram que estavam com um 

grave problema na terra do Pai Natal. É que muitos dos duendes estavam doentes, sem energia e 

receavam que não dar conta de todas as encomendas. Rudolfo, a rena, tinha-os transportado até 

ali porque sabiam que o leite os ia ajudar a recuperar a energia. A situação era grave e o Pai Natal 

estava desesperado. O Natal estava em risco! 

O Copinho e o Copão estavam igualmente preocupados e logo traçaram um plano para 

ajudar. Rapidamente inventaram uma desculpa para serem ajudados pelos adultos; precisavam do 

maior número possível de garrafas de vidro para um concurso de reciclagem da aldeia vizinha. 

Enquanto os primos as lavavam, o Copinho e o Copão viraram o leite. Os duendes, transportaram 

com grande azáfama, para um saco vermelho enorme, com um fundo mágico. Naquela noite nem 

pregaram olho, mas estavam felizes e orgulhosos.   

Na véspera de Natal, mesmo antes de abrirem todos os presentes (sim, porque os duendes 

conseguiram), ouviram um barulho, que iam jurar ser do Pai Natal. Mas quando abriram a porta, 

viram todas as garrafas que tinham arranjado, bem arrumadinhas. Lá no céu leram a palavra 

“Obrigado”! 

Os adultos ficaram sem perceber, mas todos entreolharam-se e, entre risadas, pediram à avó 

um copo de leite quentinho porque “Leite é Boooom” e aquele tinha acabado de salvar o Natal!   
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