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Aventura no acampamento 

O Bernardo, a Paula e o Zé, são exploradoresi nos escuteiros. 

Estão muito ansiosos pois vão pela primeira vez acampar. O acampamento vai ser na Serra de Montesinho. 
O chefe deles foi lá levá-los de carro e deixou -os ficar sozinhos porque tinham que fazer uma prova de 
sobrevivência, mas combinaram encontrar-se no mesmo local na manhã seguinte. 

A primeira coisa que fizeram foi montar as tendas. Depois foram à procura de lenha para fazerem uma 
fogueira para se aquecerem e cozinhar. Já era de noite e estava frio. A floresta era densa, sombria e não havia 
luar. Tinha começado a ficar muito vento. 

Enquanto procuravam a lenha, ouviram um som assustador e desataram a correr cheios de medo. Como 
estava muito escuro e de repente tinha começado a chover e a trovejar, nem viram que à frente deles estava 
um buraco e………caíram! Rebolaram, rebolaram, até que pararam. 

A Paula tirou a lanterna que tinha na mochila e foi iluminando o sítio e percebeu que tinham caído numa 
gruta. Era fria, muito escura e tinha muitas poças de água. 

Começaram a caminhar até que o Bernardo disse, espantado: 
-Aqui…aqui…aquilo é…é uma teia de aranha?! 
-Mas espera, está lá alguém preso. – Responde o Zé. E também está lá uma enorme aranha. 
-Vamos ajudar o homem! – Diz a Paula 

E foram tentar salvá-lo daquela aranha nojenta e venenosa. Apontaram a lanterna para a aranha e ela fugiu. 
Depois soltaram o homem da teia, e quando lhe apontaram a luz para a cara e, para grande espanto e susto, 
viram que se tratava de um vampiro. 

- Não tenham medo, não vos faço mal, vocês salvaram- me. Por isso agora sou vosso amigo. Fico eternamente 
grato por me terem ajudado - Diz o vampiro. 
- Então ajudas-nos a sair daqui? – Perguntam os amigos. 
- Claro! – Respondeu o vampiro Ramiro. 
E prosseguiram atrás do vampiro Ramiro que lhes indicava o caminho. 
Já se via a luz ao fim do túnel quando apareceu um Lobisomem que se colocou à frente deles e não os queria 
deixar sair. 
- Agora não saem daqui, só por cima do meu cadáver! - Disse o lobisomem.  

O Zé agarra numa pedra e atira-a ao lobisomem e acertou-lhe na cabeça fazendo-o cair. Começou a uivar com 
dores e a Paula correu para lhe amarrar os pés. O Bernardo prendeu-lhe as mãos e o Vampiro Ramiro deu-lhe 
uma grande mordidela no pescoço. 

Depois disto tudo e como já tinha ajudado os seus novos amigos a encontrar a saída e a prender o lobisomem, 
o vampiro Ramiro fez uma vénia, um rodopio e desapareceu sem deixar rasto. 

Os amigos continuaram a caminhada até à saída da gruta arrastando o lobisomem com eles. Quando 
chegaram à saída, o lobisomem viu a luz do dia, transformou-se em lobo e conseguiu fugir. 

Os três amigos estavam cansados com aquela aventura toda e estavam ansiosas por contar o que tinha 
acontecido ao seu chefe e também aos seus colegas.  
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