


 

Bando das Cavernas

Tocha: Na escola tem fama de 
saber acender uma fogueira, embora 
nunca ninguém o tenha visto fazer 
tal proeza.

Ruby: Como a sua melhor qualidade 
é o bom senso, é ela quem, na maioria 
dos casos, põe ordem no bando.

Menir: É forte, emociona-se com 
facilidade e pensamentos complexos 
não são o seu forte. Não existe, porém, 
amigo mais leal do que ele.

Kromeleque: É o membro 
mais hiperativo do bando. De todas 
as coisas irritantes do mundo, as que 
mais o enervam são a injustiça e os 
trogloditas bananas que dizem mal do 
Bando das Cavernas.



 

Tzick: Vive no teto da caverna do 
Kromeleque e acompanha o bando para 
todo o lado.

Sabre: Simpático e calmo, o 
grande tigre só se zanga quando 
os amigos estão em perigo.

Tremoço: É cúmplice 
de todas as trapalhadas dos 
amigos, mas se algo corre mal 
transforma-se num queixinhas.

Pinguinhas: Vingativo 
e com mau perder, está sempre 
a espirrar porque é alérgico a 
quase tudo. 

Crava: Tem mau feitio 
e as piores notas de todos, 
pois só pensa na próxima 
partida que vai pregar ao 
bando rival.
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Caça à Mentira

1 de abril de 10 000 a.C. 
8h30 – No centro da cidade

– Bom dia a todos  
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os concorrentes! – gritou o Professor Rupestre, de pé 

sobre o palco, montado na praça central da cidade de 

Na qualidade de organizador deste concurso, começo 

por informar todos aqueles que participam este ano pela 

primeira vez que 

e tem pernas curtas! 

Caça à Mentira

Caça à Mentira
Capítulo 1

«Caça à Mentira».

a Mentira é uma coisa muito feia
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Entre os concorrentes, encontrava-se um grupo de 

amigos já bem nosso conhecido: 

Era a primeira vez que eles iam par ticipar na «Caça à 

Mentira» e, por isso, 
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o Bando das Cavernas. 

estavam todos bastante entusiasmados.
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                                           que conseguimos caçar 

essa tal Mentira! – gritou o Kromeleque, dando saltos de 

alegria. – Além de vencermos o concurso, ainda recebemos 

a grande medalha de                                            Tenho a 

certeza de que, se isso acontecer, a Pedrinha irá começar 

a olhar para mim com admiração!
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–  Imaginem

Heróis da Cidade. 
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– Mas… há já muito tempo que ela olha para ti com 

admiração! – informou o Tocha.

             – exclamou o Kromeleque, com um ar ao mesmo 

tempo espantado e feliz. – E porquê? 

– Não! – respondeu o Tocha. – Por pareceres um totó 

sempre que a tentas impressionar!

Enquanto o Bando ria a bom rir, 

– És tão engraçadinho…
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Por eu parecer um herói?
– Ah, sim?

o Kromeleque resmungou:
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Mas o Bando das Cavernas não era o único estreante 

neste concurso. Entre muitos outros concorrentes, estava 

que também ia participar pela primeira vez. E eles pareciam 

dispostos a tudo para ganhar.
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o  Bando  dos  Que  Têm  a  Mania  Que  São  Bons, 
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– Aaatchiiim! Estava a ver que o Professor Rupestre 

este ano também ia dizer que ainda éramos muito novos 

para participar e…

– Se calhar até teria sido melhor. É que…

                                        – gritou o Crava. – Não 

comeces já com as tuas queixinhas. Não sei se sabes, mas 

o Bando das Cavernas 

Queres que eles ganhem o concurso, para depois andarem 

na escola armados em heróis?
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– Cala-te, Tremoço!

também  foi  autorizado  a  participar.  
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– Por falar em heróis – interrompeu o Pinguinhas –, assim 

que soube que podíamos participar na «Caça à Mentira», 

imaginei logo                                                     para nos 

tornarmos os únicos heróis desta aventura… Aaatchiiim! 

Desculpem, acho que sou alérgico a planos altamente!
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um plano altamente
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– Pinguinhas, tu és alérgico a tudo! – riu-se o Crava. – Mas, diz 

lá que plano altamente é esse. 

                          – interveio o Tremoço. – Embora continue 

a achar que…

– Cala-te, Tremoço! – gritaram ao mesmo tempo o Crava 

e o Pinguinhas.
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Agora  estou  curioso…

– E eu também!
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                                  vamos atrás do Bando 

das Cavernas sem que eles nos vejam. Se, por acaso, eles 

encontrarem a Mentira, nós lançamos uma rede de caçar 

antílopes-bolinha para os apanhar a todos ao mesmo 

tempo, a eles e à Mentira!

– Mas… 

usar essas redes neste concurso! – disse o Tremoço.

– Não interessa! – respondeu o Pinguinhas com um 

sorriso maldoso. – 

Antes de os soltarmos, deixamos a Mentira picar o Bando 

das Cavernas com o seu ferrão venenoso. Assim, quando 

eles forem contar que                          o organizador vai 

ver as picadelas e pensar que é tudo uma grande mentira 

deles.                                                                                                                                                

desta aventura! Aaatchiiim! Que tal?
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o Professor Rupestre diz aqui que é proibido

Nunca ninguém irá descobrir.

!zemos batota,

– O plano é o seguinte:
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                                                          a explicação do 

Pinguinhas e depois exclamou:

– Esse plano é muito bom. É mesmo altamente!

– Pois é… – interrompeu o Tremoço, que também estivera 

atento. – Mas para que esse plano funcione, é preciso primeiro 

O que não vai ser nada fácil porque…
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O  Crava  ouviu  com  interesse

descobrir onde está a Mentira. 
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Já o Crava e o Pinguinhas se preparavam para mandar 

calar o Tremoço, quando foram interrompidos pela voz 

do organizador do concurso.

– Peço a vossa atenção para as regras do concurso: 

relembro que                             ou equipa de concorrentes, 

só poderá utilizar 

para caçar a Mentira. É permitida uma caixa de madeira 

para transporte da criatura. Informo ainda que o concurso 

termina à meia-noite de hoje, ou antes, se entretanto 

algum dos concorrentes entrar aqui na praça central com 

Dito isto, o Professor Rupestre fez soar bem alto o 

grito do pássaro-trompete e deu início ao concurso.

                               Está aberta a… «Caça à Mentiraaaa»!
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cada concorrente,
uma rede de apanhar borboletas

essa  coisa  feia,  presa  dentro  da  caixa!  

– Boa sorte a todos. 
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Carregados com redes de caçar borboletas e caixas 

de madeira, 

em busca da criatura com o nome de Mentira.

Apesar de pairar no ar um certo ambiente de festa, 

é preciso dizer que os par ticipantes deste concurso

                                           Entre muitos outros, 

o de darem de caras com a Tribo dos Neandertais ou 

de                                          pelas moscas-pente-zero 

e pelos mosquitos-cabeças-no-ar. 
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os concorrentes partiram de imediato

corriam vários perigos.

serem  atacados  
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Mas o maior perigo de todos ainda era serem picados 

pelo                                                    que procuravam 

e depois, claro, desatarem a dizer mentiras sem parar. 

Conscientes de todos estes perigos conhecidos e mais 

alguns inesperados, 

espalharam-se corajosamente pela paisagem em redor 

da cidade.
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ferrão venenoso da criatura

os valentes concorrentes






