
 A inspirou-se no mito de Medusa e Poseidon e 

escreveu este texto. 

Há muito tempo, havia uma jovem muito bela, que todos elogiavam e 

admiravam, por isso era muito vaidosa. 

Sempre que as irmãs andavam pela vila, ela era o centro de todas as 

atenções, enquanto elas eram desprezadas e ignoradas. Como ela era tão bela foi 

convidada para ir a um jantar ao castelo real. 

Quando foi ao castelo, encontrou-se com Poseidon, que se apaixonou logo por ela. 

Mas este, para poder subir ao trono, já estava noivo. 

Este apaixonado teve, então, uma ideia, a de se encontrarem num templo 

anteniense. Claro que para ela era só mais uma conquista,por isso concordou. 

Dias depois, encontraram-se no local combinado, entraram e ali ficaram deitados. 

A Deusa Atena não gostou da reação de Medusa, por isso amaldiçoou-a para que 

ficasse com cabelo de cobra e também para que todos os que olhassem para ela 

ficassem transformados numa estátua de pedra. Por isso, expulsaram-na da vila para 

sempre.  

 

A criou o seu mito para explicar a 

origem da chuva. 

A Gaivota Chorona 

Toda a gente se pergunta porque é que chove. A história é 

muito fácil. 

Há muito, muito tempo, havia uma grande família de gaivotas que era muito má. 

Então os deuses já estavam fartos desta família, pois todos os seus membros tratavam 

todas as outras gaivotas muito mal. 

Um dia os deuses decidiram castigar aquelas aves, e assim foi. Eles pensaram, 

pensaram e decidiram que para as castigar iriam punir a gaivota mais adorada da 

família. O castigo foi, então, ela ficar mais pequena, com a cabeça grande, a sua cor 

passou a ser castanha e fizeram com que ela chorasse todos os dias. Por isso, a gaivota 



andava sempre com a lágrima no canto do olho. Como ela chorava muito, as suas 

lágrimas deram origem à chuva.  

Sempre que chove, isso significa que a gaivota chorona está a chorar muito, e para 

quem se pergunta se ela ainda é viva, eu digo, sim, ela ainda é viva, porque essa 

gaivota é imortal e, por isso, há de chover para sempre. 

 

A explicou a formação do arco-íris.  

Há muitos anos, num sítio bem distante e alheio às tristezas, havia 

uma linda aldeia, povoada por duendes. Esta aldeia era o orgulho dos seus 

habitantes. Os campos verdes recheados com árvores de fruta e floridos com 

as mais belas flores deliciavam com o seu perfume quem por ali passava. 

Certo dia, Zeus decidiu descer até à aldeia e dar à população uma oferta. Qual não 

foi a surpresa dos duendes quando viram na manhã seguinte um pote cheio de ouro. 

Mas a alegria durou pouco, porque chegou aos ouvidos da bruxa má e esta mandou o 

Gárgula ir à aldeia roubar o pote. Os duendes tentaram defender-se das garras do 

monstro, mas tal foi impossível e ficaram tristes. 

Zeus, então para os contentar, mandou fazer um arco com várias cores, cada cor 

representava o mar, o sol, os campos verdejantes e as flores. Tal foi o espanto e a 

alegria que sentiram naquela manhã quando olharam para o céu e viram um arco com 

sete lindas cores, a que deram o nome de arco-íris. Assim, sempre que estavam tristes, 

olhavam para o céu e viam-no brilhar com as suas lindas sete cores. 

 

A explicou a origem das palmeiras. 
 
Palmeira, por ter o seu tronco largo em baixo (para manter o equilíbrio) e 

estreito em cima (para poder virar-se melhor e ver as paisagens) e por ter os seus 

cabelos muito belos, grandes e verdes, achava que podia mandar na floresta. 

Como as outras árvores não gostavam disso, foram falar com o feiticeiro para fazer 

uma poção para ela não poder mandar. E assim fez o feiticeiro. 

Quando acaba de fazer a poção, vai logo diretamente para a palmeira, chega junto 

dela e diz: 

- Querida Palmeira, fiz uma bebida nova e gostaria que a provasse! 



Palmeira respondeu: 

- Feiticeiro, você faz bebidas? 

- Sim, querida Palmeira, faço bebidas, por isso gostaria que a provasse e desse a 

sua opinião! Mas, por favor, este seria o nosso segredo! 

Palmeira concordou e bebeu a poção. Assim que acaba de a beber, começa a 

crescer, a ficar muito alta, o seu tronco começa a ficar com rugas e os seus lindos 

cabelos começam a ficar com as pontas castanhas e com picos. Palmeira, no fim desta 

transformação, perguntou ao feiticeiro, porque é que ele lhe fizera aquilo, e o 

feiticeiro respondeu: 

- Lá por você ser muito mais bela do que as outras árvores não significa que pode 

mandar nelas! 

E a palmeira respondeu : 

- Bela? Eu? Já não sou bela! Sou horrorosa! Tenho rugas na pele, os meus cabelos 

são castanhos nas pontas! E picam! E sou demasiado alta! 

- Pois assim o mereceste! És muito alta para não poderes mandar nas outras 

árvores, assim não vês o que se passa cá em baixo e não dás ordens! – disse o 

feiticeiro. 

- Mas, ficarei alta e feia para sempre?! 

- Assim serás, para sempre! 

- Mas… tenho medo de ficar sozinha cá em cima ! Durante o dia! Durante a noite! 

- Não te preocupes, tens aí os pássaros para te fazem companhia durante o dia e 

durante a noite! Agora tenho que ir! 

E assim a palmeira ficou alta para sempre. 

 

A explicou a origem do pavão. 

O príncipe Pavão 

Há muito tempo atrás, havia um príncipe chamado Filipe, que era 

considerado por todos como o mais vaidoso de sempre, pois gostava 

de se pavonear pelo castelo e arredores, com as suas roupas coloridas. 

O príncipe Filipe iria casar-se com a princesa Violeta, que também 

era muito vaidosa. 



Naquele reino, existia uma bruxa chamada Eduina, que, ao saber disto, foi 

implorar ao príncipe Filipe que não se casasse com Violeta e que se casasse com ela. 

Filipe riu-se e gozou com ela por ser feia. A bruxa não gostou do comentário e disse: 

- Partiste o meu coração, por isso deixarás de ser um homem e transformar-te-ei 

num animal chamado Pavão. 

Assim o príncipe foi transformado numa ave vaidosa com umas penas muito 

coloridas, tais como as suas roupas. 

 

A recuou 200 milhões de anos para se 

inspirar na existência do supercontinente, Pangeia, e escreveu 

este texto. 

A Pangeia 

Há muitos séculos atrás, os sete deuses do Universo (Fiesto, Uri, Tolsi, Penop, 

Cursos, Angie e Tulipia) entraram em profundo desacordo sobre a partilha da Pangeia 

entre eles. 

Reunidos em sessão plenária no concílio dos deuses na constelação Ursa Média, o 

deus Fiesto propôs que se dividisse o supercontinente em sete partes iguais, porque 

eram todos descendentes da linhagem do deus todo poderoso Magnum. 

Concordaram entre eles que a melhor forma de resolver o conflito era cada um 

puxar com cordas para seu lado e depois teriam de aceitar o resultado. Assim 

procederam. Começaram a puxar por um dos territórios e todos se começaram a 

distanciar uns dos outros ficando separados uns dos outros por mares. Restava atribuir 

um nome a cada pedaço de território: Fiesto deu o nome de Ásia, Uri deu o nome de 

África, Tolsi atribuiu o nome de Europa, Penop escolheu o nome de Oceania, por isso 

ficou com a gelada Antártida e as duas deusas gémeas, Angie e Tulipia, ficaram com o 

continente Norte-Americano e Sul-Americano, respetivamente. 

A solução escolhida foi de tão bom agrado que não se alterou durante os vários 

séculos seguintes até aos nossos dias. 

 

 


