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Era uma vez uma Galinha e uma Águia que eram
muito amigas. Viviam em paz com todos os outros
pássaros. Nenhum conseguia voar.

• • •

很久很久以前，⺟雞和⽼鷹是好朋友。他們和其他的⿃
兒住在⼀起，相安無事，但是他們都不會⾶。
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Um dia, chegou a fome. A Águia tinha que andar
muito para encontrar comida e voltava se sentindo
muito cansada. “Tem que ter uma forma mais fácil
de viajar!”, dizia a Águia.

• • •

有⼀天，他們住的地⽅發⽣了飢荒。⽼鷹要⾛很遠很遠
的路才能找到⻝物。她回來的時候看起來⾮常疲倦。⽼
鷹說：“這樣⾛太累了！肯定有⼀種更省⼒的⽅法。”
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Depois de uma boa noite de sono, a Galinha teve
uma ideia brilhante. Começou a recolher as penas
que caíam dos outros pássaros. “Vamos costurá-las
em cima das nossas penas”, sugeriu. “Talvez fique
mais fácil de nos movimentarmos”.

• • •

⺟雞飽飽地睡了⼀覺，想到了⼀個好主意。她開始搜集
其他⿃兒掉下來的⽻⽑，說：“讓我們把這些⽻⽑都縫在
我們⾝上吧，也許這樣我們⾛路就不吃⼒了。”
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A Águia era a única de toda a aldeia com uma
agulha, e por isso, foi a primeira a começar a
costurar. Fez um par de lindas asas e voou sobre a
Galinha. A Galinha pediu a agulha emprestada mas
ficou logo cansada de costurar. Deixou a agulha no
armário e foi para a cozinha preparar comida para
os seus filhos.

• • •

⽼鷹是村莊裡唯⼀⼀個有銀針的，所以她第⼀個開始縫
⽻⽑。她給⾃⼰做了⼀雙⾮常漂亮的翅膀，做完之後，
在⺟雞頭上⾶來⾶去。⺟雞問⽼鷹借了針，但她很快就
厭煩了縫紉。她把銀針留在櫃⼦上，跑到廚房裡，給她
的孩⼦做飯。
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Mas os outros pássaros tinham visto a Águia
voando. Pediram à Galinha para emprestar a eles a
agulha para que também pudessem fazer asas para
eles. Em breve, havia pássaros voando por todo o
lado.

• • •

其他的⿃兒看到⽼鷹⾶得⼜⾼⼜遠，⾮常羨慕。他們問
⺟雞借了銀針，這樣他們也可以給⾃⼰做翅膀了。過了
不久，其他的⿃兒也都能上天⾶翔了。
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Quando o último pássaro devolveu a agulha que
tinha pedido emprestada, a Galinha não estava.
Então, os seus filhos agarraram a agulha e
começaram a brincar com ela. Quando ficaram
cansados de brincar, deixaram a agulha na areia.

• • •

當最後⼀隻⿃兒歸還銀針的時候，⺟雞不在家。她的孩
⼦拿⾛了銀針，玩來玩去。他們玩厭的時候，就把銀針
落在了沙地裡。

7



Essa tarde, regressou a Águia. Pediu a agulha para
arranjar algumas penas que tinham se soltado
durante o percurso. A Galinha olhou para o
armário, procurou no pátio, mas não encontrava a
agulha.

• • •

那天下午，⽼鷹回來了，她問⺟雞要回⾃⼰的銀針，因
為她要修補⼀些鬆散的⽻⽑。⺟雞找遍了櫃⼦、廚房和
後院，都找不到銀針。
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“Me dê um dia”, pediu à Águia. “Depois, pode juntar
as suas asas e voltar a sair para procurar comida”.
“Só te dou mais um dia”, disse a Águia. “Se não
conseguir encontrar a agulha, terá que me dar um
dos teus pintinhos para compensar”.

• • •

⺟雞求⽼鷹：“再給我⼀天吧！明天你就能修補翅膀，⾶
著去找⻝物了。”⽼鷹說：“好，就⼀天。如果你找不到
銀針的話，你就要把⼀個孩⼦給我作為補償。”

9



Quando a Águia voltou no dia seguinte, viu a
Galinha ciscando na areia, mas ainda não tinha
encontrado a agulha. Então, a Águia voou muito
rápido e apanhou um dos pintinhos, levando-o com
ela. Sempre que a Águia volta depois disso,
encontra a Galinha ciscando a areia à procura da
agulha.

• • •

第⼆天，⽼鷹來了，她看到⺟雞正在沙地裡翻來翻去，
但是銀針還是沒有找到。⽼鷹從天上俯衝下來，抓了⼀
隻⼩雞就⾶⾛了。從那以後，無論⽼鷹什麼時候出現，
她都看到⺟雞在沙地裡找銀針。
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Assim que a sombra das asas da Águia se mostra
no chão, a Galinha avisa os pintinhos: “Saiam da
terra seca!” E eles respondem: “Não somos loucos.
Vamos correr”.

• • •

當⺟雞在地上看到⽼鷹的影⼦時，她就警告⾃⼰的孩
⼦：“快躲起來！別呆在這空曠乾燥的地上。”孩⼦們回
答她說：“我們不是傻⽠，我們會跑的。”
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