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G
Não matar 

nada, a não 
ser o tempo.

G
Não deixar 
nada, a não 

ser pegadas.

G
Não tirar

nada, a não 
ser fotogra-

fias. 

G
Não trazer 

nada, a não 
ser recorda-

ções.

contactou os Bombeiros para os informar do 
local e da hora de entrada. É uma medida de 
segurança. 

Depois, um a um, lá foram entrando, para 
descobrirem uma série de maravilhas de que 
nunca se haveriam de esquecer.

Do teto da gruta pendiam umas constru-
ções formadas pelo calcário que a água trans-
porta. Eram as estalactites.

Graças às gotas que tinham caído, no chão 
tinham-se formado também pequenos pila-
res chamados estalagmites.  

Nalguns casos, as estalactites já se tinham unido às estalagmites, formando 
belas colunas, que uniam o chão ao teto da gruta.

O Nuno chamou a atenção do Grupo para algo que parecia placas onduladas 
no teto.  Em vez de pingar, a água tinha escorrido, formando aquilo que parecia ser 
bandeiras a esvoaçar. O curioso é que lhe deram mesmo o nome de bandeiras.

O Carlitos reparou, depois, numa espécie de grande taça que se tinha formado 
no chão, cheia de água. O espeleólogo disse-lhe que se tratava de um gour.

Às tantas, surgiu um primeiro obstáculo. Uma enorme rocha partira-se, deixando 
uma passagem vertical muito, muito estreita. O guia chamou-lhe diáclase. 

Mais à frente, encontraram uma nova passagem estreita entre rochas;  
só que, desta vez, na horizontal, junto ao chão. E, com algumas gotas de suor  
a formarem-se no rosto, o Sabidinho desabafou: 

– Faz lembrar uma lâmina!

João:João: – Por isso se chama laminador. 
Mas este é o nosso último obstáculo, e,  
se eu passo, todos vocês também conse-
guem passar.

E foi verdade! Todos passaram. E che-
garam ao fim com vontade de repetir a 
experiência e de contar a todos que, afinal, 
o nosso Planeta está cheio de sítios mag-
níficos... mesmo debaixo do chão! 

FIM
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