
A viagem de Pedro, o gato 

- Olá a todos! Eu sou o Ágato e estou aqui para vos contar a história de um gato 

chamado Pedro. Bom, não percamos mais tempo, por isso, vamos começar. Venham 

daí! 

Certo dia, nas férias de verão, Pedro o gato viu os seus donos dizerem que iriam viajar 

para o Brasil. Pedro ficou muito excitado. E assim foi. Passadas algumas semanas, 

Pedro e os seus donos foram de carro até ao aeroporto. 

Aí foram informados pelo altifalante que o voo seria cancelado. Pedro ficou muito 

triste, fitando os grandes aviões através das grades da sua transportadora. Estava 

desapontado… De desapontado passou para irritado. Começou a arranhar e a espatifar 

as grades da sua transportadora. Mas com tanta força espatifou as grades que elas 

abriram-se. Curioso, saltou da transportadora. Aproximou-se da porta que dava para os 

aviões e a sua entrada. Deixou-se levar pela curiosidade e saiu para a beira dos aviões. 

Aí, entrou num deles e ouviu o altifalante do avião anunciar que iriam partir dentro de 

dez…nove…oito…sete…seis…cinco…Pedro tentou sair mas a porta estava-se a 

fechar…quatro…três…dois…um…zero! O avião descolou a grande velocidade. Pedro 

assustou-se quando o avião se elevou nos ares. 

Passadas muitas, muitas horas, o avião finalmente aterrou e anunciaram que tinham 

chegado a África. Saiu lentamente do avião. Olhou à sua volta. Era tudo diferente da 

cidade a que estava habituado: as cores, os cheiros, os animais, as plantas e as árvores. 

Andou a vaguear durante algumas horas até encontrar uma clareira. As copas das 

árvores estavam tão juntas que formavam uma espécie de abrigo. E assim Pedro ficou a 

dormir ali durante dias, tantos dias, que acabaram por formar semanas, tantas semanas 

que acabaram por formar meses. 

Pedro tinha fome. Desde a sua chegada África, Pedro só tinha comido alguns ratos que 

havia caçado. Mas para dizer a verdade, Pedro não gostava lá muito de ratos. Com os 

seus donos, nunca os tinha comido. Pedro pensou: 

- Será que já não existem árvores que dêem embalagens de comida para gato? 

Passadas três semanas, Pedro encontrou uma águia que lhe disse: 

- Que estranho! Uma gato aqui em África? Nunca vi tal coisa! 



- É, sabes, perdi-me. Tenho saudades de casa! – disse o Pedro – Quem me dera voltar 

para lá! Fazia qualquer coisa! 

- Sabes, eu já vivo aqui há muito tempo! Sou uma das águias mais velhas e mais sábias 

cá do sítio! – disse a águia – Eu posso ajudar-te a apanhar um voo para o teu país. Já 

agora, eu chamo-me Ema, e tu? 

- Chamo-me Pedro. 

O Pedro esperou quatro semanas. A Ema apareceu e informou-o de que haveria um voo 

para Portugal dali a meia hora. O gato despediu-se, o que durou um quarto de hora. 

De seguida, encaminhou-se para a beira do aeroporto. Esperou quinze minutos, que 

mais pareceram cinco, pois pensava: 

- Nunca mais vou esquecer esta aventura! 
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