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Ataque
Pré-histórico

Capítulo

1

OVOS FOSSILIZADOS
— Ah, férias, finalmente! — exclamou o Chico, deitado na
relva do jardim do museu.
Ao seu lado a irmã sorriu e seguiu-lhe o exemplo. Fechou os
olhos e concentrou-se nas sensações que a rodeavam. O cheiro
das flores e a relva fresca sabiam realmente bem.
— Vamos lá, não tarda o museu fecha e ainda só vimos
metade da exposição! — disse o Carlos, de pé, com a sua
mochila às costas.
— Ó mano, a exposição está a ser mesmo espetacular, mas
uma pausa não faz mal a ninguém…
— Além disso, são apenas esqueletos de mamutes e fósseis
pré-históricos! Não vão fugir para lado nenhum!
Rendido aos argumentos dos irmãos, o Carlos atirou a
mochila para o chão e sentou-se de pernas cruzadas na relva,
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pegando de novo no mapa da exposição temporária que tinha
chegado ao Museu de História Natural. Observando com atenção o mapa do jardim e do museu, até saltou de entusiasmo
quando reparou em algo que ainda não tinha visto.
— Vocês sabiam que o segundo piso está dedicado à Era
Mesozoica e ao período Éon Fanerozoico?
— Carlos, sem palavras caras se faz favor… — reclamou a
Catarina, sem abrir os olhos.
— Quero dizer que é um piso inteiro dedicado ao período
Jurássico, com esqueletos de dinossauros, ovos fossilizados,
pegadas e…
— Dinossauros1? Eh lá, não digas mais
nada. — O Chico levantou-se, atirou a
mochila ao irmão e começou a caminhar
para o edifício. Suspirando, a irmã levantou-se e seguiu-os: estas férias não iam
ter muito descanso! Lá em cima estavam
expostos imensos cartazes com imagens
de como teria sido na altura dos dinossauros. O mais espetacular era um esqueleto verdadeiro de um Tiranossauro Rex
bem no meio da sala.

o alto
uros

1
Se queres saber mais sobre dinossauros, a pré-história e experiências estrondosas, já sabes onde procurar: no Caderno de Experiências contamos-te tudo sobre
este tema!
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— Olha só o tamanho deste bicho! Até parece que…
Mas a Catarina não teve tempo de terminar a sua ideia porque, nesse preciso momento, dois visitantes chocaram um com
o outro.
Aparentemente, uma mulher estava a andar em frente
enquanto olhava para o esqueleto do Tiranossauro. Distraída,
não reparou que ia direita a um visitante que contemplava uma
mesa onde estavam expostos três raríssimos ovos de dinossauro. Ao chocarem, desequilibraram-se e caíram sobre a mesa,
abanando-a.
O ovo central, o maior e mais bem conservado deles todos,
abanou violentamente e escorregou do seu pedestal. O Carlos
gritou e correu para o apanhar, mas foi tarde demais. O ovo caiu
no chão com um estrondo, ressaltou e voltou a cair, saltando
e ressaltando pela sala em saltos cada vez menores, até que
simplesmente começou a rolar pelo salão do museu.
Os alarmes tocaram imediatamente e dois seguranças entraram em menos de segundos. Avaliaram a situação e, relaxando,
dividiram tarefas. Um deles pegou no ovo e voltou a arrumá-lo,
o outro chamou os dois visitantes azarados à parte, para conversar com eles sobre as regras do museu2.
2
Quando se visita um museu, nunca se deve aproximar ou tocar nas obras de
arte ou artefactos expostos, a não ser que seja informado que essa peça exposta
é interativa. Se o visitante que observava o ovo não se tivesse aproximado demais,
talvez nada disto tivesse acontecido.
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— Estás bem, mano? — perguntou a irmã, ajudando-o a
levantar-se. — Ficaste branco de repente.
O Carlos levantou-se, mas quase se desequilibrou. As mãos
tremiam-lhe enquanto tentava ler a placa que estava ao lado
dos ovos expostos.
— … Vestígios de dinossauros… milhares de anos atrás…
ovos fossilizados… processos de sedimentação… não faz sentido… nada disto faz sentido…
— Está mesmo tudo bem — tentou acalmá-lo o Chico. —
Olha lá, o ovo está inteiro, nada aconteceu de grave e tu também estás inteiro.
Mas o Carlos não acalmou. Continuava a murmurar palavras
sem sentido e procurava freneticamente mais informações
sobre aqueles ovos. Quando as placas expostas na exposição
não bastaram, ele abriu a mochila, sentou-se ao lado do esqueleto do dinossauro e começou a tirar os seus livros sobre fósseis, folheando-os de um modo febril.
Olhando à volta, a Catarina agarrou no irmão e começou
a encaminhá-lo para a
saída.
— Está toda a gente a
olhar para nós — disse
ela, detestando a atenção dos curiosos, que
olhavam os gémeos

re
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EXPLICAÇÃO DE SÍMBOLOS

ATENÇÃO!

As experiências que encontras nesta coleção são perfeitas para
ti. Simples, com materiais acessíveis e muito divertidas. Podes
fazê-las em qualquer lugar: em casa, na escola ou até num jardim…
Apesar disso, presta atenção aos símbolos que encontras no
início de cada experiência do caderno: eles estão lá para te
ajudar a fazer as experiências em segurança e para saberes o
que te espera em cada uma.
Sempre que encontrares este símbolo, precisarás
da ajuda de um adulto para algum passo da experiência
ou para manusear algum ingrediente. Não a faças
sozinho. E o melhor é que esse adulto vai divertir-se
tanto como tu a realizá-la!
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EXPERIÊNCIAS DE DINOSSAUROS!
Neste caderno encontrarás as experiências realizadas ao longo da aventura que leste e aprenderás o
fundamento cientíﬁco de cada uma delas. Como não
podia deixar de ser, o tema da aventura e das experiências está relacionado: desta vez vamos estudar
os dinossauros, os fósseis e o nascimento da vida no
nosso planeta. Tudo isto são experiências que te tornarão especialista em Paleontologia — os paleontólogos
são especialistas que estudam o passado da Terra.
Deves fazer estas experiências com cuidado e sempre com autorização do adulto responsável por ti.
Começa por pedir uma camisa branca velha emprestada aos teus pais. Depois é só vesti-la, arregaçar as
mangas e… voilà! Tens uma bata de cientista pronta.
Agora, basta escolher por onde começar e pôr
mãos à obra. Diverte-te!
Vamos a isto? Ao ataque!
Eis as experiências que podes fazer:
— A fuga dos
dinossauros

— Escavações caseiras
— Ovos de dinossauro
explosivos

— Experiência «2 em 1»:
Chuva de meteoritos
e bolo de crateras

— Projeto especial:
Constrói um «inventador» de dinossauros
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ANTES DE COMEÇAR…
Se há coisa de que nos podemos orgulhar, em Portugal, é

dos dinossauros! A verdade é que, para um país tão pequeno, temos um enorme número de registos destes répteis

que andaram por cá há tanto tempo: desde pegadas a fósseis de espécies só nossas.

Na Lourinhã, por exemplo, já foram encontrados vários

ninhos de um dinossauro carnívoro, todos com dezenas de
ovos em excelentes condições. Como estavam localizados

relativamente perto, desconﬁa-se que aí teria sido uma
zona de nidiﬁcação da espécie. Estes ninhos são especiais,
porque são realmente raros e são os ninhos de dinossau-

ros mais antigos alguma vez encontrados. Além disso, este
é o local — no mundo inteiro! — onde se encontraram mais
ninhos de dinossauro!
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Olá! Eu cham
o-me
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Os ovos têm cerca de 12 centímetros e

casca negra, com grandes poros para respirar, e pertencem a uma espécie especialmente portuguesa — se é que há dinossauros
portugueses — o Lourinhanosaurus, que re-

cebeu este nome por ter sido descoberto
na zona da Lourinhã.

Mas espera, a surpresa não ﬁca
por aqui! Sim, somos o país que tem
o local com mais ninhos, com os ni-

nhos mais antigos, temos uma espécie de dinossauros só nossa, mas há
algo ainda mais espetacular!

Em alguns dos ninhos foram encontrados ovos com embriões lá den-

tro! Com cuidado e muita técnica,
os

paleontólogos

puderam

deixar

à vista de todos a imagem de perfeitos Lourinhanosaurus, como se

saíssem de um molde de plasticina.
Como percebeste,

as aventuras do Clube dos Cientistas

têm partes imaginadas, mas a maioria dos factos cientíﬁcos é baseada em factos verdadeiros e reais! É que, por

vezes, a realidade consegue ser tão extraordinária como
a imaginação.

65

