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O chapéu mágico e a aventura nas Piscinas da Vila da 

Marmeleira 

Era uma vez, um grupo de colegas e amigos do ATL Joaninha, que 

viveram uma fabulástica aventura nas Piscinas da Vila da Marmeleira. 

Eu vou contar... 

“O herói da nossa história é o escalabitano Miguel, que se assumiu 

desde logo como o líder do grupo. Curiosos e malandros 9 anos, com 

gosto pelo estudo mas também pela brincadeira e pelos videojogos. 

Quando fôr grande quer ser futebolista e também veterinário, pois além de dar pontapés na bola, gosta 

muito de animais. Os poderes deste super herói são especialíssimos e fora do comum para os humanos, 

pois sabe voar, tem super velocidade, super força e até raios laser, calculem só!... 

O Miguel estava acompanhado da Leonor e do irrequieto Afonso, brincalhões amigos do mesmo ATL, 

saltando e pulando na água transparente, ora quente ora fria, das piscinas da Vila da Marmeleira. Nesta 

história, entraram também o João e a Carolina, mas foram sempre invisiveis do principio ao fim ... vá-se 

lá saber porquê! 

Este grupinho bem disposto enquanto chapinhava na água, estava a ser observado por duas Ets de duas 

galáxias diferentes. Os nossos amigos vieram a saber mais tarde que uma era de raça verde e chamava-

se Rita e a outra era de raça vermelha e chamava-se Susana. E não é que os nomes das duas Ets eram 

iguais, iguais,  aos nomes das monitoras que estavam nas piscinas com eles? As Ets só podiam ter 

copiado, para se poderem aproximar sem suspeitas...! Só podiam! 

Pum!... um estrondo tremendo na água! Uma nave passou rápida com uma ET vermelha, e entrou água 

adentro fazendo transbordar a piscina. Preparados para o pior, o nosso herói Miguel e os seus amigos 

Leonor e Afonso, unidos, dispostos a dar a vida para defender a raça humana e o planeta terra, 

debruçaram-se na beirinha da piscina... mas ... nada viram, pois debaixo de água, a nave ficou imóvel e 

invisivel.  E eis que outra nave chegou rápida com uma ET verde, e ficou a flutuar. Tão perto, tão perto 

dos nossos amigos .. que tocou no nariz do Miguel, fazendo avariar os seus super poderes.  

Sem armas nem poderes especiais, o grupo manteve-se unido a pensar como poderia enfrentar este 

desafio. E eis senão quando o chapéu mágico, que esteve sempre na cabeça do nosso herói Miguel, 

saltou para o chão arrebatado por uma rajada de vento. Sem mais demoras, a Leonor correu a apanhar 

o chapéu e o Afonso arranjou uma varinha mágica (tinha-a guardado do filme do Harry Potter ... ). Rápido 

Miguel, fez vibrar a varinha dentro do chapéu e dele retirou dois ramos de flores... 

Um ramo, foi oferecido à ET verde, Rita, ao sair da sua nave espacial. O seu ... Obrigada, Obrigada, com 

um ruído robótico mas simpático, trouxe um sorriso de alívio aos três amigos. O outro ramo foi oferecido 

à ET vermelha Susana, que entretanto tinha surgido do fundo da piscina. A ET vermelha cheirou o ramo 

e para demonstrar o seu apreço, comeu-o com o ar mais deliciado da vida. As Ets eram amigas e o Miguel 

a Leonor e o Afonso com a sua atitude de paz, salvaram a raça humana e o planeta Terra.  

Felizes, os três amigos suspiraram de alívio e junto com as Ets lançaram-se na piscina, onde se deliciaram 

com uns belos mergulhos. Acho que partilharam depois o lanche...! 

E assim acabou esta história de amizade interGalática ... com muita água à mistura...” 
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