Há muito, muito tempo, o sol
brilhava no mundo selvagem
e maravilhoso, com pântanos
vulcânicos a borbulhar e a lançar
vapor. A família Treetop, a primeira
a inventar uma máquina do tempo,
viajou até à época dos dinoßauros.
Nesta aventura, a máquina do
tempo viajou cento e cinquenta
milhões de anos no paßado, até
ao período do Juráßico Superior,
no território que hoje pertence aos
EUA.
Estava um dia abrasador. O
sol brilhava intensamente sobre
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a planície seca e poeirenta. A
profeßora Penélope Treetop estava
a trabalhar numa empolgante
experiência na casa na árvore. Já
o profeßor Pablo Treetop havia
levado os gémeos Alfie e Asha,
mais os pequenos gémeos Tulip
e Ted a uma expedição de manhã
cedo.
Pedalaram alegremente durante
cerca de uma hora, até que
encontraram uma grande manada
de dinoßauros que estavam a
dormir.
"Acho que são Camaraßauros",
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diße Asha depois de consultar o
seu livro.
Aßim que desceram das
bicicletas, os gémeos foram
7

para perto dos Camaraßauros
e o profeßor Pablo tirou umas
fotografias com a sua câmara.
"Muito intereßante…", diße
Asha. "Os Camaraßauros têm cinco
dedos em cada pata, têm cabeças
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quadradas e são enormes."
"Será que devíamos estar tão
perto?", perguntou Ted.
"Não te preocupes", tranquilizou
o profeßor Pablo. "Os
Camaraßauros são herbívoros. E
estes estão a dormir."
Mal o profeßor acabava de dizer
isto, os Camaraßauros acordaram,
levantaram-se lentamente,
esticando os seus longos pescoços
e abanando-se um pouco, até que
começaram a afastarem-se.
"Vamos voltar já para as
bicicletas!", exclamou o profeßor
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Pablo. "Não queremos que os
dinoßauros nos pisem sem querer!"
Mas antes que pudeßem
voltar às bicicletas, Tulip viu um
Camaraßauro bebé que ainda
estava a dormir. E a manada ia-se
embora sem ele!
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"Oh, não!", exclamou Tulip.
"Acho que este Camaraßauro bebé
vai ficar para trás!"
O que poderiam fazer?
Foi então que Alfie teve uma
ideia. "Ted, consegues subir ao
Camaraßauro bebé e fazer-lhe
cócegas atrás do pescoço? Nós
vamos gritar-lhe ao ouvido ao
mesmo tempo."
E então, Ted trepou o
Camaraßauro bebé e fez-lhe
cócegas atrás do pescoço. Os
gémeos mais velhos, Tulip e o
profeßor Pablo puseram-se atrás
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da cabeça e gritaram: "Acorda,
Camaraßauro bebé!"
Lentamente, o Camaraßauro
bebé abriu os olhos, levantou-se
e começou a ir atrás do resto da
manada.
"Iupi!", gritou Alfie. Mas eis que…
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"Oh, oh…", diße o Profeßor
Pablo. "Ted! Tens de descer!"
Mas Ted não conseguia saltar
enquanto o Camaraßauro andava,
e lá foi o Camaraßauro atrás da
manada com o Ted às costas.
"Céus!", exclamou o profeßor
Pablo enquanto o grupo montava
nas bicicletas. "A mamã não vai
ficar nada contente se perdermos o
Ted. É melhor irmos atrás deles…"
A manada de Camaraßauros
andava, lentamente, pelas
planícies em direção às montanhas
longínquas, fazendo sempre
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muito barulho posto que comiam
enquanto andavam. E as bicicletas
lá os seguiam.
"Muito intereßante", diße o
Profeßor Pablo. "Acho que vão
para as montanhas. Parece que
estes Camaraßauros migram na
estação seca à procura de comida
e água, o mesmo que fazem os
herbívoros modernos, como o gnu
e a rena."
Antes de a manada chegar à
montanha, o profeßor Pablo
ultrapaßou o Camaraßauro bebé
e parou a bicicleta à sua frente,
14

obrigando o Camaraßauro bebé a
parar também. Foi então que Ted
deslizou rapidamente por uma das
patas traseiras.
E aßim, lá foram todos a pedalar
de volta para casa.
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"Andei às costas de um
Camaraßauro!", exclamou Ted,
empolgado.
"E eu tirei umas belas fotos do
Ted às costas do Camaraßauro!",
diße Asha.
"É melhor não falarem nißo
nem mostrarem as fotos à mamã
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até ela acabar a experiência", diße
o profeßor Pablo com ar nervoso
ao parar em frente à casa na
árvore. "Fizemos bem em salvar
o Camaraßauro bebé, mas não
queremos deixar a mamã preocupada
quando está a trabalhar."
"O teu dia correu bem?",
perguntou o profeßor Pablo.
"Muito bem, obrigada",
respondeu a profeßora Penélope.
"O que descobriram hoje sobre
dinoßauros?"
"Encontrámos alguns
Camaraßauros. Tinham três vezes
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o tamanho do pai", diße Asha.
"Fazem muito barulho quando
comem", diße Alfie.
"E migram na estação seca, tal
como os herbívoros modernos,
como o gnu e a rena!", acrescentou
o profeßor Pablo.
"Descobriram MUITA coisa. E
tu, Ted?", perguntou a profeßora
Penélope.
"Não convém saltar de um
quando estão a andar", respondeu
Ted.
A profeßora Penélope ficou um
pouco surpreendida.
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À noite, há muitos anos, na era
dos dinoßauros… o céu estava
cheio de estrelas… as planícies
quentes estavam um pouco mais
frescas com o ar da noite cerrada…
e a família Treetop estava toda a
dormir…
Ou melhor, quase toda.
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Tulip estava a segredar ao ouvido
de Ted e a fazer-lhe cócegas nas
costas, mas Ted estava tão cansado
depois de andar de Camaraßauro
que nem acordou.
"Ainda bem que não és um
Camaraßauro bebé, Ted, se não
ainda ficavas para trás", diße Tulip
antes de adormecer.

20

21

FACTOS SOBRE
DINOSSAUROS

CAMARASSAURO
Viveram no período Jurássico Superior,
r,
há cerca de cento e cinquenta milhõess
de anos, no atual território
dos EUA

Eram
Er herbívoros com
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dentes
afiados
Ti
Tinham
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Viviam em
manadas e
migravam para
as montanhas
na estação seca, tal
como os herbívoros
modernos, como o gnu
ou a rena

