Jogo Expedição
Hermenegildo Capelo
e Roberto Ivens

Vais entrar numa viagem
no tempo e participar
na expedição de Angola
à Contracosta!
Viagem pelo continente
africano de Hermenegildo
Capelo e Roberto Ivens

Foi em março de 1884 que
começou a nossa expedição.
Qual era o nosso principal
objetivo? Acrescentar
informação esclarecedora
à já existente, estudando
a zona central de África.
Iniciaremos a nossa viagem,
a bordo de um paquete...
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Para teres sucesso na tua missão, deves seguir algumas regras:
Começarás a expedição com seis pontos.
Qualquer escolha errada reduzirá os teus pontos.
Cuidado! Há possibilidade de perderes tudo.

Vamos começar a viagem.
Escreve num papel o número 6,
referente à tua pontuação inicial.
O papel servirá para ajudares
Hermenegildo Capelo
e Roberto Ivens a tirarem notas
e a responderem a desafios.
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Este é o mapa que mostra o itinerário que faremos
de Angola a Moçambique.

«Carta da África Meridional Portugueza» Biblioteca Nacional Digital
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Podes escolher a tua
comitiva entre um
grupo de especialistas
numa determinada
área ou um grupo com
conhecimentos menos
especializados, mas
mais diversificados.
Se escolheres
o primeiro, vai
para a página 14 ;
caso contrário vai
para a página 38 .

Os exploradores Henry Stanley, Serpa Pinto, Roberto Ivens,
Hermenegildo Capelo e parte da comitiva, 1877
galliga.bnf.fr - Bibliothèque National de France
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PARABÉNS! É verdadeiramente um impala.
A distinção pode ser feita pelos chifres.

Vai para a página 17 .
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Que pena! Perdes mais um ponto.
A resposta apresentada está errada. Tens de ter cuidado
e estar mais atento.
Se começarmos pela letra “m” e acabarmos na letra “o” , temos
para as três letras centrais a hipótese de utilizar o “r” , “t” e o “e”.
As trocas possíveis entre estas letras distintas são seis.
Se ainda tens pontos vai para a página 26 , caso contrário tens
hipótese de recuperares um ponto na página 44 .

6

Jogo Expedicao

É necessário ter mais atenção. A relação não é de
proporcionalidade direta.
Se dou um passo maior, então não necessito de dar tantos
passos. Temos uma relação inversa entre o número
de passos iguais e o comprimento desses passos.
Acabaste de perder um ponto.

Vai para a página 9
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Cada braça corresponde a 2,2 metros, portanto, 20 braças
correspondem a 44 metros, isto é 0,044 km.
Será que te distraíste com a unidade de medida? O pedido foi
feito em km. Perdes mais um ponto!
Se ainda tens pontos, vai para a página 16 , caso contrário... tens
mais uma hipótese de recuperares um ponto na página 45 .
Como curiosidade, ficas a saber que várias unidades
de medidas são apresentadas neste livro:
milha;
quilómetro;
metro;
braça;
distância zenital;
distância lunar;
hora.
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A nossa expedição teve um caráter científico e muitos
desafios, principalmente em tempos de luta pela
sobrevivência, com a escassez ou falta de recursos básicos.
Hoje, também estamos perante problemas graves que
envolvem a necessidade de recursos e a sua respetiva
escassez. Esta situação deve-se aos padrões de vida
e de consumo da população.

Na imagem ao lado, o número de folhas
é primo? (Não esqueças que um número
se diz primo quando admite apenas
dois divisores distintos).
Se sim, vai para a página 35 .
Caso contrário, vai para a página 20 .
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Uma análise crítica das três situações leva-nos a concluir,
de imediato, que esta nunca poderia ser a resposta, visto
ser o número intermédio de passos.
Se dou um passo maior, então não necessito de dar
tantos passos. Temos uma relação inversa entre o número
de passos iguais e o comprimento desses passos.
Perdes um ponto.

Vai para a página 9
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A mosca Tsé - Tsé é um exemplo de um pequeno ser que provoca
grande preocupação ao longo da expedição, pois a sua picada é mortal.
A mosca mede em média doze milímetros de comprimento. Os seus
olhos compostos ocupam a maior parte da cabeça e têm o formato
de hexágonos. Vistos ao microscópio, verificamos que são constituídos
por cerca de três mil córneas em cada um dos lados da cabeça.

Sabes por que razão o hexágono regular
é uma figura geométrica que surge com
frequência na natureza?
Porque tanto o hexágono quanto
a circunferência são configurações que
permitem aproveitar o plano ao máximo.
Se concordas com a resposta, vai para
a página 31 . Caso contrário vai para
a página 12 .

11

Jogo Expedicao

Felizmente não concordas. A resposta não é correta, pois uma parte
da afirmação está errada. Quando queremos otimizar o espaço com
uma figura geométrica não podemos deixar espaços vazios.

Os triângulos, quadrados
e hexágonos permitem pavimentar
o plano, preenchendo tudo sem
sobreposições e sem deixar espaços
vazios. A circunferência não permite
aproveitar o espaço ao máximo.
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Continua assim, sem
perderes pontos,
para atingires a meta.
Passa agora para
a página 33 .
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Tens razão a resposta não é 44 km. Cada braça corresponde a 2,2 metros;
portanto, 20 braças correspondem a 44 metros, isto é, 0,044 km.

Como curiosidade, ficas a saber que várias unidades
de medidas são apresentadas neste livro:
milha;
quilómetro;
metro;
braça;
distância zenital;
distância lunar;
hora.

Vai para a página 16
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Esqueceste-te que equipas especializadas são muito boas a resolver
problemas concretos, mas uma travessia de África vai requerer
um grupo com competências diversas.
Perdes um ponto.

Vai para a página 18
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Estiveste bem, mais uma vez, a resposta apresentada está
errada. És um explorador atento e muito útil ao grupo.
Se começarmos pela letra “m” e acabarmos na letra “o”,
temos para as três letras centrais a hipótese de utilizar
o “r” , “t” e o “e”. As trocas possíveis entre estas letras
distintas são seis.
Estás a fazer um bom trabalho, vai para a página 26 .
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O feiticeiro que se apresenta
representado na figura ao lado
fez, durante todo o tempo que
estivemos reunidos com ele,
esgares e monices. Sabes
o que são?
São caretas.
E também desenhou círculos
a giz no solo. Essas figuras
geométricas são polígonos?
Se sim vai para a página 19 ,
se não vai para a página 34 .
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No planalto de Huíla, estivemos com as tribos dos banhanecas,
que foram bastantes recetivas e simpáticas. Trabalham
na agricultura e pastorícia, possuindo grandes manadas
de gado.
Vamos pedir a um elemento de cada uma das tribos dos
banhanecas, para medir com os seus passos o comprimento
de uma canoa.
A canoa mede:
16 passos iguais de um elemento da tribo dos bangambuis
12 passos iguais de um elemento da tribo dos bapolos
18 passos iguais do participante dos banjaus.
Quem tem os passos mais compridos?
O da tribo bangambui, vai para a página 10 ;
O da tribo bapolo, vai para a página 22 ;
O da tribo banjau, vai para a página 7 .
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A experiência que tínhamos da 1.ª viagem
e da vida no sertão evidenciou que quanto
mais numerosa é a caravana, mais são os
embaraços e as complicações.
O número total de pessoas do sexo
masculino que participaram nesta
expedição foram 124. Este é o menor
número de três algarismos que podemos
formar com os algarismos 1, 2 e 4
(podendo ou não haver repetição)?
Se sim, vai para a página 36 .
Caso contrário, vai para a página 30 .
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Círculos não são polígonos. Um polígono é uma figura geométrica
fechada com os lados a serem segmentos. O desenho seguinte,
feito por Ivens, apresenta sobretudo linhas curvas.
Perdeste um ponto.
Se ainda tens pontos vai para a página 37 , caso contrário tens
hipótese de recuperares um ponto na página 46 .
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Que pena! O número 17 é primo pois só se divide por ele próprio e pelo número 1.
E sabes que são 17 os Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável (ODS)
definidos pela ONU para 2030?
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Sendo os recursos finitos é necessário saber definir prioridades, para que
a exploração dos recursos naturais não signifique a destruição do planeta.
Depois de refletires, viaja até à página 11 .
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Se toda a caça está alinhada e o animal da figura encontra-se em posição
central, então o número de elementos caçados só pode ser ímpar e logo
a resposta seis está errada.

Como sabemos que este ocupa a terceira posição, então tem dois animais
à sua esquerda e dois à sua direita. Ao todo foram cinco os animais caçados.

Escolheste a resposta errada. Perdes um ponto.
Se perdeste todos os pontos, não tens mais oportunidades de recuperação.
Perdeste o jogo .
Caso ainda tenhas pontos, viaja até à página 40 .
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Muito bem! Se dou um passo maior então não necessito de dar
tantos passos. Temos uma relação inversa entre o número de passos
iguais e o comprimento desses passos.
Os 12 passos iguais do elemento da tribo bapolo significam que este
teve de dar menos passos para medir a mesma distância, logo tem
passos mais compridos.
Avanças para a página 9 sem perder pontos.
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Na imagem seguinte temos uma cena de caça que caracterizou
grande parte da nossa expedição.
Nesta imagem podemos ver a diferença entre as formas de caçar.
Supondo que nesse
dia caçámos vários
animais, colocámo-los alinhados e que
o animal da figura
ocupa a terceira
posição, que também
é a posição central;
então quantos
animais caçámos?
Se achas que são 6
vai para a página 21,
caso contrário vai
para a página 39 .
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PARABÉNS!
Se temos três homens, em que dois deles são gémeos e só
um deles tem 50 anos, sendo o produto das suas idades 20.000,
sabemos que o produto entre as idades dos gémeos é 20.000
a dividir por 50. Procuramos um número que multiplicado por
si próprio seja 400, logo é 20. As idades dos três homens são 20,
20 e 50 anos; portanto, a sua soma é de 90 anos.

Vai para a página 23
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Menos um ponto... talvez seja
só distração.
A nossa expedição vai
contribuir para enriquecer os
conhecimentos em Zoologia
(estudo dos animais).
Observa alguns dos animais
que encontramos ao longo
do percurso.

Provavelmente já os identificaste todos,
mas imagina-te em 1884. Como deve ter
sido fascinante descobrir novos animais...
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Vai para a página 17
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Vamos aproveitar para fazer um pequeno resumo do que foi até agora
a nossa expedição:
uma expedição científica;
a descoberta de armas muito diferentes das nossas armas de fogo,
que muito assombravam os indígenas;
o reconhecimento de várias tribos diferentes, ao longo do percurso
entre Angola e Moçambique;

Vai para a página 27
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Uma variedade de minerais foi recolhida durante a viagem
mas, infelizmente, poucos chegaram a Portugal pois um dos
carregadores que os transportava pôs-se em fuga, levando
consigo instrumentos de medição, recolhas de fauna e minerais.
Este percurso já está percorrido.

Vai para
a página 28
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No nosso livro surge uma
descrição constante de várias
espécies, mas também nos
deparamos com unidades
de medidas que hoje já se
encontram em desuso.

Uma dessas medidas é:
“A 20 braças de distância”
A braça é uma antiga medida
de comprimento equivalente
a 2,20 metros, linearmente.
Ao conjunto de 3.000 braças
dá-se o nome de légua.
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Qual é, em quilómetros, a distância
referida?
Se consideras que a distância
é de 44 km vai para a página 8 ,
caso contrário vai até à página 13 .
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Depois de várias peripécias:
homens a desertar e a morrer;
atacados por animais;
perdidos em matas desertas;
com dificuldades diversas em continuar a marcha;
ficámos presos. Sem conseguir atravessar o rio Calonga,
construímos uma ponte que nos absorveu dez horas.

E ao passar a margem, um novo rio se deslumbra.
Entretanto, avistámos este animal que surge
representado na figura ao lado. É um impala
ou um veado?
Se achas que é um impala, vai para a página 5 .
Caso aches que é um veado, vai para a página 25 .
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Realmente, o menor número de três algarismos
que podemos formar com o 1, o 2 e o 4 (podendo
ou não haver repetição) é o 111 e não o 124.
Muito bem! A atenção é muito importante
e a falta dela pode ser fatal.

Viaja até à página 29
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A afirmação não é correta, pois uma parte dela está errada. Quando
queremos otimizar o espaço com uma figura geométrica, não podemos
deixar espaços vazios e isso acontece com a utilização de circunferências.

Os triângulos e os hexágonos
permitem pavimentar o
plano, preenchendo tudo
sem sobreposições e sem
deixar espaços vazios. A
circunferência não permite
aproveitar o espaço ao máximo.
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Perdes mais um ponto. Caso não
tenhas perdido os seis pontos, vai
para a página 33 .
Se perdeste todos os pontos, vamos
dar-te uma hipótese de recuperares
um ponto, segue até à página 43 .
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Se temos três homens em que dois deles são gémeos
e só um deles tem 50 anos, sendo o produto das suas
idades 20.000, sabemos que o produto entre as idades
dos gémeos é 20.000 a dividir por 50. Procuramos um
número que multiplicado por si próprio seja 400, logo
é 20. As idades dos três homens são 20, 20 e 50 anos;
portanto, a sua soma é de 90 anos.
A resposta dada estava correta.
Perdes um ponto. Se já não tens pontos, não tens mais
oportunidades de recuperação, logo perdeste o jogo.
Caso ainda tenhas pontos viaja até à página 23 .
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“Hoje caíram no caminho ainda dois homens, para não mais
se levantarem, e o último dos nossos cães, sem sabermos
precisamente como! É de crer que fosse vítima da picada da tsé-tsé.”
A frase anterior, retirada do volume 2 do livro «De Angola
à Contra Costa» (1998, p. 22), descreve a viagem que estamos
a fazer, sendo a morte apresentada sem se recorrer a essa
palavra de forma explícita.
Quantas palavras, com ou sem significado, se podem escrever
utilizando as letras da palavra m-o-r-t-e, começando pela letra
“m” e acabando na letra “o”?
R: Menos de meia dúzia de palavras.
Se concordas com a resposta vai para a página 6 , caso contrário
vai para a página 15 .
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Verdade, círculos não são polígonos. Um polígono é uma figura
geométrica fechada com os lados a serem segmentos. O desenho
seguinte, feito por Ivens, apresenta sobretudo linhas curvas.

Viaja até à página 37
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O número 17 é primo pois só se divide por ele próprio e pelo número 1.
E sabes que são também 17 os Objetivos para o Desenvolvimento
Sustentável (ODS) definidos pela ONU para 2030?
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Um desses objetivos é a «Produção e Consumo Sustentáveis». Sendo
os recursos finitos, é necessário definirmos prioridades para que a
exploração dos recursos naturais não signifique a destruição do planeta.
Depois de ficares a conhecer todos os ODS’s, viaja até à página 11 .
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Falha grave! Vais sofrer uma penalização de um
ponto. O menor número de três algarismos que se
pode formar com o 1, o 2 e o 4 é o 124, apenas se não
for possível repetir algarismos, pois caso contrário
é o 111. A atenção é muito importante e para ti
a falta dela foi penalizadora.
Viaja até à página 29 .
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Estamos agora em Vale de
Lufira, região desconhecida.
Na imagem surgem três
homens sentados. Sabendo
que destes três homens, dois
deles são gémeos e só um
deles tem 50 anos, e sendo
o produto das suas idades
20.000, qual é a soma das
idades destes três homens?
R: A soma é de 90 anos.
Se concordas com a resposta,
vai para a página 24 . Caso
contrário, vai para a página 32 .
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Uma travessia de África requer um
grupo de pessoas com as mais diversas
competências. Estás de parabéns e tudo
indica que vais ser um dos elementos
mais importantes na nossa comitiva.
Vai para a página 18 .
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Se toda a caça está alinhada e o animal da figura encontra-se em posição
central, então o número de elementos caçados só pode ser ímpar, logo a
resposta seis está errada.

Como sabemos que este ocupa a terceira posição, então tem dois animais
à sua esquerda e dois à sua direita. Ao todo foram cinco os animais caçados.

Escolheste a resposta correta, estás atento!
Viaja até à página 40 .
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Fomos uma grande equipa! Aqui surge a foto da nossa expedição
no cabo da Boa Esperança.

Passa para a página 41

40

Jogo Expedicao

Fizemos registos minuciosos, como se vê no exemplo da tabela seguinte.

Passa para a página 42
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PARABÉNS!
42
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Nos registos efetuados durante a expedição, pode observar-se a utilização
de quatro símbolos diferentes na coluna das alturas meridianas.

Vamos cortar dois quadrados
juntos do tabuleiro abaixo.
Qual das peças abaixo é uma
peça que podes obter?

ou

Vai para a página 47
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Os cães sempre foram os nossos fiéis companheiros.
Na nossa expedição tivemos: a Pomba, o Atrevido e a Cassai.
Neste desafio, cada linha e cada coluna tem de ter,
exatamente, três imagens:
um cão (C)		

, uma pegada (P)

e um osso

Completa o tabuleiro, respeitando
as regras do jogo. Desenha ou coloca
as iniciais nos espaços vazios.
Vai para a página 48
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A braça é uma unidade de medida de comprimento pertencente
ao sistema de craveira (m). Temos outras unidades pertencentes
ao mesmo sistema, que se utilizavam antigamente em Portugal.
Palmo - 0,22 metros (P); Côvado - 0,66 metros (C);
Vara - 1,1 metros (V); Braça - 2,2 metros (B)

P

C

B

P

C

B

P

B

V

P

C

B

P

V

P

V
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No tabuleiro temos
representado as iniciais
de cada unidade de medida
que queremos designar.
Identifica a linha, coluna
ou diagonal cuja soma das
unidades de comprimento
corresponde ao menor valor.

Vai para a página 49
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É a última oportunidade que tens de recuperar
um ponto para prosseguires no jogo!
Mas nesta fase só queremos que reflitas neste
provérbio chinês:
Nós retemos:
10% do que lemos;
20% do que ouvimos;
30% do que vemos;
50% do que lemos, ouvimos e vemos;
70% do que nós próprios dizemos;
90% do que nós próprios fazemos.

Vai para a página 37
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A resposta correta é:

Se erraste, perdeste o jogo!
Se acertaste, vai para
a página 33
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É verdade os cães sempre foram, e são, os nossos fiéis companheiros.
Neste desafio, cada linha e cada coluna tem de ter, exatamente,
três imagens: um cão, uma pegada e um osso.

Se a tua resposta é igual
à seguinte, parabéns e podes
ir para a página 26 .
Se erraste, perdeste o jogo!
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Na diagonal identificada abaixo, só temos a letra P, correspondente
a um palmo, que das unidades apresentadas é a de menor valor.
A diagonal cuja soma das unidades de comprimento corresponde
ao menor valor é a assinalada.

P

C

B

P

C

B

P

B

V

P

C

B

P

V

P

V
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Se a tua resposta está correta,
parabéns e podes seguir
para a página 16 .
Se erraste, perdeste o jogo!
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Regressa quando quiseres.
Por aqui estamos sempre prontos
para novas aventuras e desafios!

50
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