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Um vale cheio  
de múmias

Os gatos são 

sagrados  

no Egito.

Não seria  

melhor 

regressarmos?

Que nome horrível 

para um capítulo! 

Vamos tentar  

ser melhores da 

próxima vez.

O quê? Gatos? 

Aquelas criaturas 

traidoras?

Anda, Balu.  

Não dizias  

que não tinhas 

medo?

Este é o Vale dos Reis,  
Balu. É um vale cheio  

de múmias. Estou  
a ficar um pouco 

preocupado.

Gato mumificado

O Vale dos Reis é um  
local sagrado onde  
os faraós estão sepultados. 
Como rei e governante,  
o faraó, depois de falecer,  
era mumificado e colocado 
num túmulo.

Um túmulo é um local 
onde o governador ou 
nobre é enterrado com 
o seu tesouro. A maior 
parte dos túmulos tinha 
belas decorações com 
pinturas coloridas e cenas 
do submundo.

Entrada
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Estão a fazer uma 

múmia encantadora 

agora mesmo. Vamos  

ver mais de perto.  

Não tenhas medo.

Os vasos canópicos eram 
recipientes cerimoniais egípcios 
nos quais eram preservadas as 
vísceras. Eram feitos de barro, 
bronze ou alabastro e as tampas 
tinham o rosto dos deuses 
fúnebres.

Gatos 
Os Egípcios gostavam 
tanto de gatos que 
até os mumificavam 
juntamente com  
os donos.

Os Egípcios acreditavam 
que o corpo mantido 
intacto vivia uma vida 
depois da morte. 
Embrulhavam-nos em 
pano para durarem o 
máximo de tempo possível.

Espera só até  

eu te apanhar.  

Vais ter muito  

respeitinho!

… o corpo era 
esfregado com uma 
solução salina…

… depois era 
envolto em tiras 
de pano…

… e deitado num ou 
mais do que um caixão 
ornamentado, conhecido 
como sarcófago.

Mumificação

Vasos canópicos

Nãoooo...  

Não faças isso!

Agora, vamos dar uma 

espreitadela a um local 

mesmo assustador. 

Assim que pressionar 

este botão.

Porque estão  

a enrolar aquelas 

ligaduras à volta 

dele?

1. 2. 3. 4.
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Os trenós eram 
puxados por cães 
habitualmente das 
raças Malamute- 
-do-Alasca ou 
Huskies Siberianos.

Aqui está a tua  
oportunidade de seres  

o primeiro cão no Polo Sul, 
Balu. Olha, ali está  

Amundsen a preparar-se  
para a viagem.

As pessoas sempre quiseram ir a locais que 
pareciam inalcançáveis e queriam ser as 
primeiras a lá chegar. O Polo Norte já tinha  
sido conquistado por um americano chamado 
Robert Peary, por isso os noruegueses  
resolveram ir até ao Polo Sul.

Rapazes, é convosco. 

Esmerem-se. Não posso 

ajudar-vos muito. Tenho 

coisas mais importantes  

a tratar.

Talvez me tenha 
excedido com  

o arrefecimento.

O-o-onde  

estamos  

n-n-nós?

Roald 
Amundsen

O Polo Sul

Cães Polares

1 9 1 1
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A conquista  

do Polo foi uma  

grande excursão. Agora, 

vamos lá conquistar 

outra coisa!

O Polo é um local onde 
o eixo de rotação da 
Terra encontra a sua 
extremidade. Se furares  
o globo a partir do  
Polo Sul, deves chegar  
ao Polo Norte.

No inverno, a 
temperatura na 
Antártida ronda  
os –40 °C e os –70 °C.  
A temperatura mais 
baixa alguma vez 
registada é de quase 
–90 °C. No escaldante 
verão, ronda os –10 °C.

Uma expedição 
norueguesa de cinco 
homens chegou ao Polo 
Sul em dois meses.

Os Esquimós 

inspiraram-nos  

a vestir peles  

de animais.

Roald Amundsen  
foi o primeiro homem  
a chegar ao Polo Sul.

Na sua viagem exigente, 

os exploradores polares 

tiveram de passar por um 

inverno terrível. Por vezes, 

a temperatura do Polo Sul 

descia até aos -83 °C!

As condições eram tão severas na terra do 
gelo interminável que as pessoas nunca 
se estabeleceram ali. Só alguns animais 
conseguem lá viver. Entre eles temos oito 
espécies de pinguins, a foca e uma  
ave-marinha chamada albatroz.

Pinguim

Foca

Polo Sul

Polo Sul 330 km

Cama gelada

Cama quente

Polo Norte 20 000 km

14.12.
 1911
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Proa

Popa

Vela  
enrolada

Mastro

Bandeira

Querias ir  

para o mar das 

Caraíbas. Bem, 

aqui estamos.

A água está 

tão húmida 

hoje.

Dá-me  

o teu ouro!

Defende-te, 

cobarde!

Os PIRATAS eram ladrões 
do mar que atacavam os 
navios mercantes. A pirataria 
floresceu onde havia muito 
tráfego náutico e os ladrões 
podiam esperar um rico saque.

Um barco à vela é movido  
pelo vento. Está equipado  
com velas montadas em mastros 
e botalós. Os barcos à vela foram 

talvez os primeiros meios de 
transporte a usar a energia do vento 
para locomoção. Até ali era preciso  
a força de homens e animais.

Piratas
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Sabre

Expressão 
dura

Chapéu

Ilha do 
Tesouro

Cachimbo

Pala para  
o olho

Gancho em  
vez de mão

Papagaio

Perna de pau

UM PIRATA TÍPICO

Achas que  

daria um  

bom pirata?  

Iria chamar-me  

Pata Negra.

Cão  

ao mar!

Balu, rápido, 

antes que deem 

pela nossa falta.

Balu!  

A nossa máquina  

está na ilha.

Importam-se  

de não disparar  

sobre nós?

Por todo o mundo 
existem muitas ilhas 
onde os piratas 
esconderam os 
tesouros que pilharam. 
Alguns dos tesouros 
ainda não foram 
encontrados.

Na Idade Média, havia 
frequentemente batalhas  
no mar. Depois de atacarem  
o inimigo com o fogo do canhão, 
os barcos colidiam e a tripulação 
combatia frente a frente.
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