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O Efeito Borboleta! 

Capítulo 1 

10 de abril 10 000 a.C.  
11h35 — Na aula do  

Professor CouvesO Efeito 
Borboleta!

 do «Efeito Borboleta»? – perguntou o Menir, levantando 
o braço.

– É uma teoria – explicou o Professor Couves – que 
diz que o simples bater de asas de uma borboleta aqui 
pode causar uma tempestade no outro lado do mundo!

– Mas… como é que isso é possível? – insistiu o Menir, 
continuando sem perceber nada.

– Bem – continuou o Professor Couves –, segundo 
essa teoria, é possível porque todos os acontecimentos 
estão ligados entre si!

– Então é como o Crava que só pensa em pregar partidas, por isso, 
não estuda, depois tem más notas e acaba de castigo?

Ao ouvir isto, toda a turma desatou a rir.

- O que é isso
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Maré Alta! O Efeito Borboleta! 

– Ah! Ah! Ah! – riu-se o 
Professor Couves. – Já vi que percebeste
a ideia geral, Menir!

Nesse momento, uma borboleta 
colorida entrou pela janela e passou 
junto do Pinguinhas.

– Aaaatchiiim! – espirrou 
ele de imediato. – Desculpem, devo 
ser alérgico a borboletas!

– Pinguinhas – exclamou o Tocha, 
a rir –, com ou sem borboleta, 
o efeito em ti é sempre o mesmo!

Depois das palavras do Tocha, toda 
a turma desatou de novo às gargalhadas.

– Tens cá uma graça…! – resmungou 
o Pinguinhas.

Tratadosobre aErvilhaca

O Míldio e a Couve-fl orPré-histórica
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Maré Alta! O Efeito Borboleta! 

Mas enquanto todos se riam divertidos, ninguém 
naquela sala de aulas imaginou que aquele espirro 
do Pinguinhas devido à borboleta iria provocar uma 
série de acontecimentos que resultariam nesta 
inesperada aventura do Bando das Cavernas. O que 
prova que, apesar da desconfi ança do Menir, 
quem sabe se a tal teoria explicada pelo professor
não terá algum fundo de verdade.
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Maré Alta! O Efeito Borboleta! 

Senão vejamos: assustada devido ao espirro do 
Pinguinhas, a borboleta bateu as asas com toda 
a força e voou rapidamente pela janela, acabando por 
ir bater contra a fl or onde a terrível abelha-mau-
-feitio recolhia pólen. Ser interrompida daquela 
maneira na sua tarefa diária deixou a abelha-mau-feitio 
tão irritada, que ela acabou por espetar o seu 
aguçado ferrão no primeiro animal que lhe apareceu 
à frente: o esquilo-só-mais-cinco-
-minutos, que tinha acabado de acordar, apesar de 
ser quase meio-dia. 
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Maré Alta! O Efeito Borboleta! 

O esquilo da famosa espécie que todas as manhãs 
pede para que a deixem dormir só mais cinco minutos, 
assim que sentiu a dolorosa ferroada
deixou cair as bolotas que trazia consigo 
em cima de um formigueiro. Acontece 
que as formigas que ali habitavam não 
são para brincadeiras. Bem conhecidas do 
Bando, as formigas-migalhedo picam 
mais do que migalhas de 
pão esquecidas à noite 
nos lençóis.
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Maré Alta! O Efeito Borboleta! 

Julgando que estavam a atacar o seu formigueiro,
as ferozes formigas-migalhedo espalharam-se pelo 
chão em redor, prontas para o defender. Não demorou 
muito até descobrirem por ali um bicho a dormir e 
atacaram-no. O que elas não sabiam é que se tratava 
de um dos mais perigosos habitantes da planície: um 
Furacão.

Há dez mil anos, todos sabiam que irritar um destes 
estranhos cães pré-históricos era sinal de tempestade. 
Foi o que aconteceu. Furioso devido às dolorosas 
picadelas das formigas-migalhedo, o Furacão dobrou-se 

em arco, encostando a ponta do focinho à ponta 
da cauda e começou a rodopiar com 

tal velocidade pela planície, que o vento 
levantava tudo no ar à 

sua passagem.
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Maré Alta! O Efeito Borboleta! 

Sem saberem que andava um Furacão 
em fúria à solta por ali, os nossos amigos do 
Bando resolveram ir dar um passeio até 
à planície depois do almoço,
como faziam de vez em quando.

– Vocês acreditam
que é mesmo possível aquilo que o 
Professor Couves disse na aula sobre 
a borboleta e a tempestade? – 
perguntou o Kromeleque, enquanto 
caminhavam.

– Sei lá! – respondeu o Tocha. – A mim 
parece-me um pouco 
incrível demais,
mas…
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– Ah! Ah! Ah! – riu-se a Ruby, recordando as 
palavras do Menir na sala de aulas. – Incrível ou não, a 
verdade é que essa teoria pelo menos está certa, 
em relação ao Crava e às suas más notas!

Claro que depois de ouvir isto todos se 
atiraram ao chão a rir sem parar. Estavam 
tão distraídos com aquela enorme risota 
que nem se aperceberam do vento que 
começou a soprar vindo do centro da 
planície. É verdade que a súbita ventania 
passou rapidamente por eles, mas foi o 
sufi ciente para deixar o bicho-catavento 

com a cabeça à roda e agitar as longas penas 
do pássaro-estendal.






