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Neste livro, existem sete lagartos. 
Consegues encontrá-los a todos?

Os gémeos descobrem 
uma dodó

Cressida Cowell

AS AVENTURAS 
DOS GÉMEOS PINHEIRO-BRAVO
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Estava um dia quente e ouviam-se 
muitos sons de animais invisíveis, 
que grasnavam e uivavam no 
interior da selva. A família 
Pinheiro-Bravo usou a sua máquina 
do tempo para viajar até ao século 
XVI, para a ilha selvagem Maurícia, 
no Oceano Índico.
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A família Pinheiro-Bravo estava 
à procura de dodós, uns pássaros 
estranhos que viveram na ilha 
Maurícia nessa época.

“Como é que são os dodós?”, 
perguntou a Tânia.

“As pessoas achavam que os dodós 
eram arredondados, lentos e um 
pouco patetas”, explicou a Professora 
Penélope. “Mas agora temos a 
oportunidade de saber a verdade!”

Tinham acabado de chegar a uma 
grande clareira no meio do 
emaranhado da selva. Ao longe, um 
grande bando de aves caminhava.
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“Não podem ser dodós”, disse 
a Ana, olhando pelos binóculos. 
“São muito esguios!”

23085_Bk4_TXT_PT_d.indd   8 11/12/19   3:57 PM

9

“São dodós, sem dúvida”, 
respondeu a Professora Penélope, 
“e não são de todo redondos”.

“Não nos devemos aproximar 
muito”, sussurrou o Professor Paulo. 
“Não devemos perturbar os dodós 
ou tocar-lhes, para sua segurança. 
Este é o sítio perfeito para os 
observarmos, atrás desta rocha.”

Os dodós caminhavam pela 
clareira, com os bicos junto ao chão.

“O que é que estão a fazer?”, 
perguntou a Tânia.
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“Estão a farejar o chão, a tentar 
encontrar o cheiro de fruta!”, 
murmurou o Professor Paulo, muito 
entusiasmado. “Então os dodós 
também não são patetas…”

23085_Bk4_TXT_PT_d.indd   10 11/12/19   3:57 PM

A Ana começou a desenhar dodós 
no seu caderno. O Tiago esquecera-se
novamente dos lápis.

“Emprestas-me um lápis, Ana?”, 
perguntou o Tiago. “Eu também 
quero desenhá-los.”
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murmurou o Artur. 
“Ainda vão perturbar 
os dodós…  ”

Mas já era tarde.

“Porque é que não trazes os teus?”, 
perguntou a Ana. “Não tos vou 
emprestar. Pode ser que da próxima 
vez te lembres.”

“Não estás a ser muito simpática!”, 
disse o Tiago alto.

‘Chiu! ’
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Os dodós levantaram as cabeças. 
Viram a família Pinheiro-Bravo de 
cócoras atrás da rocha. E começaram 
a correr na sua direção.

“Estão só a ser simpáticos”, 
exclamou a Professora Penélope.

“Ao contrário da Ana”, resmungou 
o Tiago.

‘Chiu! ’
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“Não há predadores nesta ilha”, 
disse a Professora Penélope, “por 
isso, os outros animais e os pássaros 
não se vão assustar se virem 
humanos…  ”

Os dodós foram realmente muito 
simpáticos. Correram em direção à 
família Pinheiro-Bravo de uma forma 
acolhedora, com as pequenas asas 
esticadas para manterem o equilíbrio 
e as penas a esvoaçarem.

“Não se aproximem muito!”, 
avisou o Professor Paulo.

“NÓS não estamos a andar!”, 
protestou o Artur. “São os dodós que 
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se estão a aproximar de NÓS!”
Os dodós aproximavam-se cada 

vez mais.
“Bem, nesse caso, C-O-O-ORRAM!”, 

decidiu a Professora Penélope.
A família Pinheiro-Bravo saiu 
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da clareira a correr o mais depressa 
que conseguiu.

Passaram pelas tartarugas gigantes, 
que andavam de-va-gar pela 
clareira, com os seus longos 
pescoços fora das carapaças.
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Passaram por lagartos, 
estendidos ao sol nas rochas.

Mas, por muito rápido que 
corressem, os dodós pareciam 
acompanhá-los.

“Acho que isto é a prova…  ”, disse, 
ofegante, a Professora Penélope, 
olhando por cima do ombro.

“Prova de quê?”, perguntou a 
Tânia.

“� e os dodós também não são 
LENTOS…  ”, disse a Professora 
Penélope, ofegante e a rir enquanto 
corria para a máquina do tempo.
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Caiu a noite na ilha Maurícia. 
Os morcegos esvoaçavam pela selva 
e os periquitos chilreavam. A família 
Pinheiro-Bravo estava a jantar sob 
um céu estrelado.

23085_Bk4_TXT_PT_d.indd   19 11/12/19   3:57 PM



20 21

A Ana mostrou a todos os seus 
desenhos de dodós. Ficaram todos 
muito impressionados. Exceto o 
Tiago, que ainda estava um pouco 
zangado por ela não lhe ter 
emprestado um lápis. A Ana 
sentiu-se mal por ter feito isso, 
portanto rasgou uma folha da parte 
de trás do caderno e deu o seu lápis 
ao Tiago. Este sorriu e começou a 
fazer o seu próprio retrato.

“Então as pessoas estavam 
enganadas sobre os dodós”, disse a 
Tânia. “Não são arredondados, nem 
lentos, nem nada patetas.”
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“E eu também estava enganado em 
relação à Ana”, disse o Tiago. 
“Ela consegue ser simpática às vezes.”

“Mas não tão simpática como os 
dodós”, disse o Artur. “Eles foram 
realmente muito simpáticos. Talvez 
um bocadinho simpáticos DE MAIS…  ”
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“Não têm um ar engraçado?”,  
perguntou a Ana.

Histórias exclusivas dos gémeos 
Pinheiro-Bravo na App Happy Meal

Lê o código QR com a câmara do teu 
dispositivo para continuares a divertir-te 
com a leitura na App Happy Meal.
Pede aos teus pais para fazerem o download da App 
Happy Meal ainda hoje

http://uqr.to/fcsm
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