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Era uma vez três porquinhos que foram construir as suas casas para a floresta. Chegados lá, começaram por
procurar um sítio bonito e agradável para as construírem. Após o encontrarem, o primeiro porquinho decidiu construir a sua
casa em palha, o segundo como era carpinteiro, decidiu construí-la em madeira e o terceiro porquinho, como era o mais
astuto e trabalhador, com medo que houvesse lobos na floresta, optou por construir a sua casa em tijolos e cimento por ser
um material mais resistente.
Depois de terminarem as suas tarefas, juntaram-se para procurarem comida, visto que as suas barrigas estavam a
“dar horas”. Após uma longa caminhada sem encontrarem alimentos, avistaram ao longe uma casinha de chocolate e duas
crianças. Curiosos, aproximaram-se da casinha e perguntaram às crianças qual os seus nomes e a quem pertencia aquela
casinha tão bonita. O menino respondeu:
- Eu sou o Hansel e esta é a minha irmã Gretel, mas não sabemos de quem é a casa.
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Os porquinhos perguntaram:
- Têm comida? Nós estamos cheios de fome!
Hansel e Gretel responderam:
- Não temos comida, mas a casa é comestível.
Um dos porquinhos ia começar a trincar a casa quando surgiu uma velhota e perguntou-lhes se tinham fome. Eles
responderam prontamente que sim. A velhota acrescentou:
-Entrem e venham comer, pois tenho chocolate para todos.
Os três porquinhos e os irmãos aceitaram o convite e começaram logo a comer.
Após terem comido, todos se sentiram de tal forma saciados e satisfeitos que acabaram por adormecer. Nesse
momento, a velhota transformou-se numa bruxa má e prendeu Hansel numa jaula e acorrentou Gretel. Quando os
porquinhos acordaram não viram os seus amigos e ficaram desconfiados. Perguntaram por eles à velhota, mas esta disse que
eles já tinham ido embora. Despediram-se da idosa e saíram tristes por não se terem despedido dos seus amigos.

3

Pelo caminho, os três porquinhos não paravam de pensar nos irmãos e decidiram voltar para trás na tentativa de os
encontrar nas redondezas da casa.
Aproximaram-se e ficaram com a sensação de terem ouvido Gretel a chorar. Com muito cuidado espreitaram pela
janela e viram a velhota a tentar cozer Hansel num forno enquanto Gretel estava acorrentada. Ficaram desesperados, mas
não deixaram de ajudar os seus amigos e com muito cuidado e de forma silenciosa correram em direção à bruxa má e
deram-lhe um grande encontrão nas costas tendo a mesma caído dentro do forno.
Saíram da casa da bruxa má, muito assustados e dirigiram-se para a casa do terceiro porquinho. Pelo caminho viram
um lobo que os começou a perseguir. Apavorados, correram com todas as suas forças e conseguiram entrar para dentro da
casa. O lobo ainda tentou subir até ao telhado e descer pela chaminé para os comer mas, como os porquinhos eram astutos
colocaram uma grande panela com água a ferver e o lobo mau caiu dentro da água. Tão depressa entrou como saiu
novamente pela chaminé, tendo deixado os irmãos e os porquinhos sossegados e felizes para sempre.
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