


 

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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A Novidade

15 de agosto de 10 000 a.C. 

– Um bom plano.  
É disso que nós precisamos! – gritou o chefe da tribo 

dos Neandertais. – Qualquer coisa que nos tire deste

– Na minha opinião, devíamos ir até à cidade e par tir 

tudo à marretada! – berrou logo um dos guerreiros. 

– Isso não nos resolve o problema! – respondeu 

o chefe. 

– Boa! – alegrou-se o guerreiro. – Então, vamos até 

à cidade e partimos tudo à cabeçada. É isso?

                                                          – Já estou 

a ver porque é que a nossa espécie está a desaparecer! 

 

irritante perigo de extinção!

– Desta vez, temos de usar a cabeça!

– Grrrr! – rosnou o chefe para o guerreiro.
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Erguendo os braços no ar, o chefe continuou:

– Só um plano genial,                           

poderá assegurar à nossa espécie um futuro brilhante!

– Brilhante? Porquê? – perguntou o guerreiro, espantado. 
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incrível,  fabuloso,  

–  Vamos  transformar-nos  em  pirilampos?



   

A Novidade

E enquanto nas profundezas da floresta 

                                    de dor do guerreiro 

Neandertal, por ter levado com a marreta 

do chefe no alto da cabeça, bem longe dali, 

na                                       outros gritos 

ecoavam também, neste caso, não de dor, 

mas de alegria.
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ecoavam os gritos

cidade de Pedras Novas,
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– Iuupiiii! Viva! Iááááuuuu!! 

                                               e espalhava-se por 

toda a caverna e arredores. De tal modo que o pai entrou 

 

Está tudo bem? Pensei que 

a caverna estivesse a ser 

atacada pela Tribo dos

Fã N.º 1
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A gritaria vinha do quarto do Menir

– Mas… o que é que se passa?

Desvairados!
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                                                 – continuou o Menir, 

aos gritos e aos saltos. – Pai, nem vais acreditar no que 

eu acabei de ouvir. Disseram agora, nas notícias do Canal 

Pré-História, que 

– Ele? Ele, quem? – perguntou o pai, confuso.

– O mais inteligente, o mais forte, o mais corajoso, 

                                             – gritou o Menir, erguendo 

um livro no ar.

A Novidade
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– Iuupiiii! Iááááuuuu!!

ele vem visitar a nossa cidade!

o… Zeca Aventuraaa!



Fã N.º 1

   

Percebendo, pela cara do pai, que ele não fazia a menor 

ideia de quem se tratava, o Menir parou de saltar e olhou-o                     

Como era possível existir ainda alguém no mundo que não 

conhecesse o grande Zeca Aventura?

– Pai – começou ele por dizer, num tom de voz tão 

irónico 

o que era uma tromba –, o Zeca Aventura é o maior herói 

de todos os tempos!

Fã N.º 1
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com uma expressão de pura reprovação. 

que parecia estar a ensinar a um mamute bebé



A Novidade

   

E, abrindo o livro que tinha na mão, mostrou ao pai 

alguns pormenores das 

– Estás a ver aqui? Foi quando ele derrubou uma tribo 

inteira de                             com o seu golpe de karaté 

secreto. E nesta outra página, repara, apenas com um 

corta-unhas,                                            e venceu o terrível 

agricultor-das-trevas, que andava a semear o medo…

A Novidade
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aventuras  de  que  ele  mais  gostava.

guerreiros ferozes

cortou o mal pela raiz
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Nesse momento, alguém o chamou à entrada da caverna.

Era o Kromeleque. Ele ficara de passar lá por casa, 

para irem os dois ter com o resto do Bando das Cavernas 

à sede.                                              o Menir despediu-se 

do pai com um beijo. 
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– Meniiir!

Ao  ouvir  o  amigo,  



   

A Novidade

– Depois conto-te mais coisas fantásticas sobre 

o Zeca Aventura. Agora tenho de ir. Até logo!

 

Passou pela cozinha, pegou em duas 

sandes de minhocas fr itas, para ele 

e o amigo comerem pelo caminho, e foi 

que o esperava à por ta juntamente 

com o Tzick.
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E saiu a correr do quarto.

ao encontro do Kromeleque, 
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                               – disse o Kromeleque, assim que 

o viu chegar – , que gritos eram aqueles que se ouviam 

da janela do teu quarto? Não me digas que foste atacado 

pelas formigas-migalhedo…

– As quê? – perguntou o Menir, com as bochechas cheias 

da sua 

– Formigas-migalhedo… aquelas que picam mais do 

que migalhas de pão esquecidas à noite na cama. Não te 

lembras delas no livro sete da 
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–  Olha  lá

sanduíche deliciosa.

nossa coleção?



   

A Novidade

– Ah, já me lembro – respondeu o Menir. – Não, não 

fui atacado por nada.                            que ouviste eram 

de alegria!

– Alegria? Porquê?

– Por causa de uma grande novidade! – continuou 

o Menir,                                                    que trazia 

consigo. – O Zeca Aventura vem visitar a nossa cidade!
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Os gritos

mostrando ao amigo o livro
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