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Raul Ventura o Cosmonauta! 
 
 

 Narrador: 

 Raul era um menino muito curioso! Adorava fazer 

experiências, conhecer coisas novas! Já tinha efectuado várias 

viagens a volta de sua casa, na companhia do seu gato e dos dois 

hamsters.  

 Mas o que lhe interessava era ir mais longe, muito mais 

longe, era conhecer os planetas do sistema solar.  

 Então decidiu preparar-se para mais uma missão, esta era 

terrivelmente perigosa, mas Raul já tinha andado a treinar, desde 

pequeno seguia um treino intensivo, ficar mais de um minuto 

debaixo de água, ficar pendurado de cabeça para baixo o máximo 

tempo possível. Estes exercícios tornaram Raul, o mais resistente 

de todos os cosmonautas. 

 Era uma missão muito difícil, decidiu ir pegar no seu 

telescópio, este era infalível, através dele via tudo, mesmo tudo, 

até aquela pequenina estrela lá no fundo do universo.   

 Depois de regular bem o telescópio, lá encontrou os planetas 

que iria visitar, fez um mapa, e como não podia deixar de ser, 

vestiu-se a rigor, e vestiu o seu melhor fato de astronauta, entrou 

no seu foguetão ligou o turbo e puffff em rumo ao espaço. 

 O primeiro planeta que lhe apareceu era um pouco estranho, 

tinha uma cor engraçada. 
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 Mercúrio – Olá, és muito engraçado, deves ser um 

astronauta, como te chamas? 

 Raul – olá, eu sou o Raul, vim do planeta terra, tu deves 

ser…. 

 Mercúrio – Eu chamo-me Mercúrio, sou cor de laranja, sou 

o planeta mais próximo do sol. 

 Raul – gostei muito de te conhecer, posso tirar-te uma foto 

pró meu álbum de fotografias. 

 Mercúrio – que fixe adoro que me tirem fotos. 

 Raul – bem, tenho de continuar a minha missão especial, 

vou conhecer os outros planetas, ate á próxima Mercúrio.  

 Mercúrio – adeus. Boa Viagem. 

Narrador: O Raul, entra no seu foguetão, dá mais umas piruetas 

no espaço e encontra outro planeta.  

 Raul – olha, outro planeta, tão giro. Olá! 

 Vénus – olá menino astronauta, és muito bonito, a muito 

tempo que não recebia visitas, como te chamas? 

 Raul – olá, eu sou o Raul e vim numa missão especial, 

podes falar-me um pouco de ti! 

 Vénus – Claro que sim, será um prazer. Eu chamo-me 

Vénus, sou muito luminosa, tenho uma cor linda, roxo. 

 Raul – realmente és muito linda, gostei muito de te 

conhecer, mas infelizmente tenho de continuar a minha missão, 
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mas antes gostava de tirar uma foto, para meu álbum de 

fotografias. 

 Vénus – esta bem. Estou bem assim? 

 Raul – Ficas-te muito bem, bem tenho de ir! Xau. 

 Vénus – adeus. 

Narrador: Depois de mais uma pirueta Raul encontrou um planeta 

muito conhecido, o planeta onde ele vive e que vocês também 

conhecem. 

 Raul – olha, a Terra, eu conheço este planeta, é o planeta 

onde eu moro, é tão linda. 

 Terra – Olá, como estas amiguinho? Pois é eu sou o planeta 

terra, sou o único onde há vida, sou verde e azul. 

 Raul – pois é, azul dos oceanos e verde dos continentes…. É 

verdade, eu gostava de te tirar uma foto, posso. 

 Terra – claro que sim, o meu maior sorriso…! 

 Raul – adeus terra, vou continuar a minha missão, até já! 

 Terra -  adeus Raul! 

Narrador: Mais uma pirueta, e Raul, quase esbarrava num planeta, 

tinha uma cor muito gira 

 Marte – Ei, que se passa! 

 Raul – desculpa mas os meus travões não estão a funcionar 

muito bem, como te chamas? 

 Marte – não faz mal, eu chamo-me Marte, já deves ter 

reparado na minha cor, vermelho. 
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            Raul – sim, daquilo que investiguei, também és chamado 

planeta vermelho por causa da tua cor. É verdade, posso-te tirar 

            Marte – Andas muito bem informado, sim podes, mas não 

demores muito porque ando muito ocupado. 

Raul – já está! Bem não te quero incomodar, vou continuar 

a minha missão, xau. 

Marte – adeus. 

Narrador: Foi então, que Raul, descobriu outro planeta 

            Raul – que lindo planeta, olá como te chamas? 

            Júpiter – olá, eu sou o planeta Júpiter, sou o maior de 

todos os planetas e sou cor de laranja claro. 

            Raul – realmente és muito grande, posso-te tirar uma foto? 

            Júpiter – Sim podes, que tal este sorriso? 

            Raul – Está óptimo! Bem tenho de ir esta a fazer-se tarde e 

ainda tenho de continuar a minha missão, adeus. 

           Júpiter – adeus. 

Narrador: Depois de mais umas piruetas, Raul, encontrou mais 

um planeta. 

           Raul – que planeta tão engraçado, tem anéis e tudo. 

           Saturno – olá, eu chamo-me Saturno, e sou amarelo e 

tenho anéis grandes a minha volta, sou muito giro não sou? 

           Raul – realmente, e verdade posso tirar-te uma foto? 

           Saturno – sim. 

           Raul -  ficaste lindooo! Tenho de ir, vou continuar a minha 

missão. 
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Narrador: Foi então, depois de mais umas voltinhas Raul deparou-

se com outro planeta. 

          Raul – olha este planeta, também tem anéis! Que giro 

          Urano – olá menino astronauta, eu sou o Urano, sou verde e 

tenho anéis a minha volta, mas são mais pequenos que os do meu 

amigo, o planeta Saturno. 

          Raul – és mesmo giro, posso tirar uma foto, pró meu álbum 

de fotos? 

          Urano – não fico muito bem nas fotos, mas tenta lá! 

          Raul – ficas-te lindo! Bem vou continuar a minha missão, 

adeus. 

          Urano – adeus. 

Narrador: De seguida, Raul acelerou e puff, encontrou outro 

planeta 

          Raul – olá, como te chamas? 

          Neptuno – olá eu sou o planeta Neptuno, como deves ter 

reparado, sou Azul. 

          Raul – que interessante, acho-te muito engraçado, posso 

tirar-te uma foto? 

          Neptuno – claro que sim! 

          Raul – obrigado, até a próxima, vou continuar a minha 

missão, adeus. 

          Neptuno – adeus. 

Narrador: Raul, já estava cansado, mas ainda faltava um planeta. 
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          Raul – olha, que giro! Que planeta tão pequenino, se não 

fossem os meus óculos especiais, nem o via. 

         Plutão – olá, tudo bem, eu sou muito pequenino, sou o mais 

pequenino de todos os planetas, sou cinzento, e sou muito gelado. 

         Raul -  realmente estava a sentir aqui uma brisa fresquinha! 

Posso tirar-te uma foto? 

        Plutão – Podes sim. 

        Raul – obrigado, bem a minha missão está completa! Tenho 

de regressar imediatamente para terra, para o meu planeta. Adeus 

        Plutão - adeus. 

Narrador: E pronto o Raul, cumpriu a missão, foi um sucesso, 

guardou as fotografias todas num álbum, para mais tarde recordar 

os nove planetas do sistema solar! 
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